
 

UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní problémy plavců po etapě specializovaného 

tréninku 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:     Vypracovala: 

PaedDr. Irena Čechovská, CSc.    Bc. Barbora Krátká 

 

Praha, srpen 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem 

uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze dne 

…………………………………         …………………………………. 

                       Bc. Barbora Krátká 



 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení: Fakulta/katedra: Datum vypůjčení: Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji své vedoucí práce PaedDr. Ireně Čechovské, CSc. za odborné vedení, cenné 

rady při zpracování práce, vstřícnost a ochotu. Děkuji všem osloveným plavcům za 

vyplnění dotazníku. 



 

Abstrakt  

 

Název:  Zdravotní problémy plavců po etapě specializovaného tréninku 

 

Cíle: Cílem práce je zjistit zdravotní problémy vyskytující se u plavců absolvujících 

specializovaný plavecký trénink a dozvědět se informace o průběhu plavecké sportovní 

kariéry. Záměrem práce je dále zjistit dobu trvání plavecké sportovní kariéry, příčiny 

jejího ukončení, a především zda měly na ukončení vliv zdravotní problémy. Dále 

zjistit, zda zdravotní problémy plavců souvisely s jejich specializací na plavecké 

disciplíny, jaký druh onemocnění se mezi plavci nejčastěji vyskytoval a nejčastější 

příčiny zdravotních problémů. 

 

Metody: K výzkumnému šetření byla využita metoda nestandardizovaného dotazníku. 

Osloveni byli plavci, kteří se v průběhu plavecké sportovní kariéry účastnili 

specializovaného tréninku a nyní mají plaveckou sportovní kariéru ukončenou. 

Výsledky dotazníku jsou zpracovány pomocí grafů a tabulek s popiskem. 

 

Výsledky: Zjistili jsme, že plavecká sportovní kariéra byla spíše krátkodobá. Plavci ji 

ukončili nejčastěji mezi 17. a 18. rokem ze zdravotních důvodů, z důvodu studia a ztráty 

motivace. Mezi výskytem infekčních a pohybových onemocnění nebyly v četnosti 

výrazné rozdíly, nejčastěji se vyskytovala angína, chřipka a syndrom bolestivého 

ramene, který byl charakteristický pro plavce specializujících se na kraulové disciplíny. 

Plavci se domnívají, že v tréninkovém plánu nebyla zařazena regenerace v potřebném 

rozsahu a zdravotní problémy přisuzují přetrénování. Většina plavců se po ukončení 

plavecké sportovní kariéry plavání věnuje několikrát týdně a domnívá se, že plavecký 

sport spíše prospěl jejich zdraví. Výsledky práce jsou ovlivněny nízkou návratností 

dotazníků. 

 

Klíčová slova: zdravotní problémy, onemocnění, specializovaný trénink, životospráva, 

regenerace 

 



 

Abstract 

 

Title: Health Problems of Swimmers participated Specialized Training 

 

Objectives: The goal of this thesis is to find out information about health problems 

occuring by swimmers participated in specialized swimming training and about the 

course of their swimming career. The next interest of our research is the common 

duration of swimming career, the causes of its end and whether the main cause are 

health problems. Another aim of this work is to find out whether health problems of 

swimmers are connected with their specialization to swimming strokes, which type of 

disease was the most frequent among swimmers, and the most frequent causes of their 

health problems. 

 

Methods: In the research the method of non-standardized questionnaire was used. The 

responders were swimmers, which participated in specialized training during their 

swimming career and their swimming career already ended. The results of questionnaire 

are elaborated by graphs and tables with legends. 

 

Results: We have found out that swimming career was rather short-term. The 

swimmers have finished it often between 17
th

 and 18
th

 year due to health problems, 

studies and loss of motivation. Between incidence of infectious and musculoskeletal 

diseases was not significant difference in frequency. The most frequent disease was 

tonsillitis, influenza and shoulder injuries, which was characteristic especially for 

swimmers specialized on freestyle (crawl) strokes. The swimmers think that not enough 

regeneration was put in training plan and they assign health problems to overtraining. 

The majority of swimmers swims several times per week after finishing swimming 

career and thinks that their swimming career improved their health. The results of the 

thesis are influenced by the low rate of return of questionnaires. 

 

Keywords: health problems, disease, specialized training, regimen, regeneration 
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1 Úvod 

 Plavecká sportovní kariéra, její délka, věk zahájení a ukončení, výkonnost 

plavce a jeho zdravotní stav jsou ve sportovním plavání často diskutovaná témata. 

Zdravotní stav je nepostradatelnou podmínkou plaveckého výkonu, který plaveckou 

sportovní kariéru významně ovlivní z hlediska její délky, naplnění, či předčasného 

ukončení. Téma bylo vybráno na základě neustále se vyskytujících proměnlivých 

zdravotních problémů a jejich negativního vlivu na plaveckou sportovní kariéru. 

 Vrcholoví plavci a plavkyně věnující se specializovanému tréninku měli vždy 

nejčastěji zdravotní problémy související s pohybovým aparátem, nejčastěji se 

vyskytoval syndrom bolestivého ramene, bolest kloubů loktů, kolen a kotníků a bolesti 

zad a nártů. Syndrom bolestivého ramene se nejčastěji vyskytuje u plavců, kteří se 

specializují na kraulové disciplíny. Bolesti kolen, zad a nártů se spíše vyskytující u 

plavců, kteří se specializují na plavecký způsob prsa, znak a motýlek. Aktuální otázkou 

je skutečnost, zda se v průběhu plavecké sportovní kariéry nevyskytují ve větší míře 

spíše infekční a imunitní onemocnění než onemocnění pohybová.  

 Cílem práce je zjistit délku plavecké sportovní kariéry, období jejího začátku a 

ukončení. Zjistit příčiny jejího ukončení, například z důvodů osobních, z důvodu 

věnování se studiu nebo zaměstnání nebo z důvodu neodpovídajících podmínek pro 

realizaci plaveckého tréninku. Základní otázkou je, zda měli na ukončení plavecké 

sportovní kariéry vliv zdravotní problémy, zda se vyskytují spíše pohybová onemocnění 

nebo onemocnění infekční a imunitní. Cílem je zjistit výskyt těchto problémů. Na 

výkonnost plavce má také vliv dodržování správné životosprávy v průběhu plavecké 

sportovní kariéry, a zda její míra dodržování může ovlivnit výskyt zdravotních 

problémů.  

 Někteří plavci se po ukončení plavecké sportovní kariéry plavání již nevěnují ani 

na rekreační úrovni. Tento jev může mít mnoho důvodů. Jedním z cílů je zjistit, jaké 

množství plavců se po ukončení plavecké sportovní kariéry plavání věnuje, a pokud ne, 

jakým ostatním sportům dává ve svém volném čase přednost. Někteří plavci se po 

ukončení plavecké sportovní kariéry nevěnují sportu na žádné úrovni.  

 Plavecký sport ovlivňuje z velké části pozitivně, ale i částečně negativně lidské 

zdraví, přispívá k rozvoji a učení disciplíny a vytrvalosti. Někteří plavci se domnívají, 

že jim plavecký sport v mnoha ohledech prospěl, někteří naopak. 
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2 Teoretická část 

2. 1 Plavecká sportovní kariéra 

 Plavecká sportovní kariéra je dlouhodobý proces, který prochází mnoha fázemi. 

Plavání by mělo být celoživotní aktivitou, které se člověk může věnovat již od narození 

ve formě baby plavání, sportovního plavání nebo rekreačního plavání. Dále se plavání 

mohou věnovat senioři, neboť díky vodnímu prostředí je plavání velmi šetrné na 

pohybový aparát. Další možností je zdravotní plavání, které je zaměřené na udržení 

zdraví a prevenci pohybových oslabení. Plavecká sportovní kariéra by měla být 

dlouhodobá a neměla by mít negativní dopad na zdraví sportovce (Čechovská, Miler, 

2008). 

 V plavání existují příklady modelů dlouhodobé přípravy plavce. Trenéři by se 

měli z hlediska dlouhodobé plavecké sportovní kariéry zaměřit na fyzický a psychický 

rozvoj plavce a na rozvoj jeho pohybových dovedností a schopností. Z hlediska 

fyzického rozvoje by měl každý z trenérů brát v úvahu, že úspěch ve 12 letech souvisí 

především s biologickým rozvojem a úspěch v dospělosti je výsledkem více faktorů. 

V případě pozdějšího rozvoje plavce existuje předpoklad dlouhodobější plavecké 

kariéry. Z hlediska psychického rozvoje by měl každý trenér brát v úvahu fakt, že 

mladší sportovci nejsou dospělí, a naopak. Měl by znát psychické schopnosti daného 

věku. Každý trenér by měl také znát rozdíl mezi plaveckou technikou a plaveckým 

stylem. Optimální modelová technika zvyšuje efektivitu (Richards, 2009). 

 Po celou dobu plavecké sportovní kariéry by měl trenér brát v úvahu 

individuální úroveň výkonnosti plavce, jeho stálý rozvoj osobnosti a změny v jeho 

fyzické kondici, v plavecké technice vlivem změn v tělesné konstituci a psychické 

změny. Po celou dobu by měl v dlouhodobém tréninkovém plánu modifikovat 

tréninkové metody, adaptovat je a přizpůsobovat vše změnám plavce, kterými 

v určitých obdobích plavec prochází. Plavec by měl v průběhu dlouhodobé plavecké 

sportovní kariéry dosáhnout nejvyšší úrovně techniky, odpovídající úrovně psychiky a 

kondice a pohybových možností (Olbrecht, 2015). 

 Plavecká sportovní kariéra začíná od zvládnutí základů plavecké gramotnosti a 

v ideálním případě končí v průběhu vrcholové etapy. V dlouhodobé plavecké sportovní 

kariéře je důležitý optimální trénink, dostatek regenerace a dostatek soutěží. 

V dlouhodobé přípravě je významný z hlediska postupného vzestupu výkonnosti. 
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Základem plavecké sportovní kariéry by mělo být vytvoření cesty k vysoké výkonnosti 

v pozdějším věku, v jejím průběhu identifikovat nedostatky v plavecké přípravě, 

integrovat a rozvíjet programy pro rozvoj plavců, využívat prostředky založené na 

vědeckých výzkumech pro trenéry a vést plánování pro optimální trénink. Často se 

v plavecké sportovní kariéře stává, že například plavecké programy pro trénink mužů 

jsou využívány i pro trénink žen, trénink dorostenců odpovídá spíše mladším žákům, 

trenéři upřednostňují kalendářní věk místo biologického a často se stává, že nejlepší 

trenéři působí u vrcholových sportovců. Tyto negativní jevy v plaveckém tréninku je 

potřeba minimalizovat a soustředit se na kariéru dlouhodobého charakteru (Lynn, 

2006). 

 

2. 1. 1 Etapy plavecké sportovní kariéry 

 Etapy sportovní kariéry se dělí na čtyři etapy, etapu přípravného tréninku, 

základního tréninku, etapu specializovaného tréninku a etapu vrcholového tréninku. 

Každá z etap je charakteristická určitými znaky. V základním tréninku se trenéři 

zaměřují na všeobecný rozvoj osobnosti, všestrannost, osvojování techniky, rozvoj 

koordinačních schopností a vytvoření návyku na pravidelný trénink. Specializovaný 

trénink je zaměřený na rozvoj specifických schopností a dovedností, zvýšení objemu a 

intenzity. Cílem vrcholového tréninku je dosažní co nejvyšší výkonnosti. Trénink se 

trenéři snaží co nejvíce přizpůsobit individualitě jedince (Dovalil a kol., 2009). 

 Předpoklady pro zahájení plavecké sportovní kariéry vytváří přípravná a 

základní plavecká výuka. Trend rostoucí výkonnosti by měl být přiměřený a plynulý. 

Tempo růstu je na začátku plavecké sportovní kariéry spíše pomalejší s cílem dosažení 

individuální limitní výkonnosti. Dosažení fáze stabilizace vrcholné výkonnosti by mělo 

trvat co nejdéle. Základní trénink, který následuje po přípravném tréninku, zajišťuje 

v plavecké kariéře dlouhodobý růst výkonnosti. Toto období je také klíčové pro udržení 

motivace plavce. S dosažením individuálně limitní výkonnosti se zpomaluje tempo 

růstu. Po této fázi nastává s poklesem výkonnosti sestupná část a následuje 

kontrolované ukončení plavecké sportovní kariéry. Plavec by měl být na tento moment 

zejména psychicky připravený. Někteří plavci mají zájem o plavání v kategorii masters 

(Čechovská, 2005). 
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 Studie, ve které bylo cílem zjistit, zda vítězové MEJ (Mistrovství Evropy 

juniorů) pokračují v následujících pěti letech od získání medaile v plavecké sportovní 

kariéře, se zjistilo, že 70 % plavců se po medailových úspěších ve sledovaném období 

v letech 2000 - 2008 kvalifikovali na Mistrovství Evropy. Bylo zjištěno, že většina 

úspěšných medailistů nepokračuje v plavecké sportovní kariéře po přechodu do dospělé 

kategorie. Na MEJ dosáhlo medailových úspěchů v letech 2000 - 2008 80 % plavců 

(Kopalová, 2015). 

 V následující studii bylo zjištěno věkové zastoupení plavců v období vrcholné 

výkonnosti při účasti na pěti letních a pěti zimních Mistrostvích České republiky 

v letech 2000 - 2004. Zjistilo se, že průměrný věk na mistrovstvích byl pod hranicí 

dospělosti. Bylo zjištěno, že trend vyššího průměrného věku je u sprinterů než u plavců 

zaměřujících se na střední a vytrvalostní tratě. Průměrný věk u medailových umístění 

byl 21,8 let a plavecká sportovní kariéra se prodlužuje s posunem věku plavců na 

Mistrovství České republiky v padesátimetrových disciplínách (Havlíček, 2007).  

 Plavecká sportovní kariéra je dlouhodobějšího charakteru a je po celou svou 

dobu velmi náročná. Plavecká sportovní kariéra přináší určité výhody, například 

uspokojení pocitu zvládnutí pohybu ve specifickém prostředí, na druhou stranu přináší i 

některá negativa, plavci například nezbývá mnoho času na ostatní zájmy, okruh přátel 

má víceméně pouze v plaveckém oddíle a plavání může ovlivnit ve školním věku i 

plavcův prospěch ve škole. Plavecká sportovní kariéra začíná již v dětském věku, ve 

kterém ji ovlivňují především rodiče. Rozděluje se na několik etap. Přípravný trénink, 

který probíhá v mladším školním věku (7 - 10 let), základní trénink probíhající ve 

starším školním věku (10 - 15 let), specializovaný trénink ve středoškolském věku a 

v dospělosti a vrcholný trénink, který je charakteristický individuálním vymezením, 

nejčastěji dospělostí (Čechovská, 2005).  

 Základní trénink se v plavecké sportovní kariéře spíše provádí v tréninkových 

skupinách, klubech nebo školách, které odpovídají věku plavců. Pokročilí plavci jsou 

většinou ze středních škol nebo univerzit. Vrcholoví plavci jsou podporováni sponzory 

a účastní se mezinárodních a olympijských soutěží (Olbrecht, 2015). 

 Plaveckou sportovní kariéru lze rozdělit dle koncepce LTAD (Long-Term 

Athlete Development) na několik etap. Tuto koncepci vytvořil kanaďan Istvan Balyi, 

který ji původně vytvořil pro běžecké lyžování. Koncepce je aplikovatelná na všechna 
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sportovní odvětví. Nejvíce ji využívají trenéři plavání ve Velké Británii (URL1) a 

v Kanadě (URL2). V České republice je využívaná koncepce DroP (Dlouhodobý rozvoj 

plavce, URL3). Dle autorů je velmi důležité, aby se plavec účastnil každé z uvedených 

etap. Pokud plavec nezaostane ani v jediné etapě této koncepce, lze u něj předpokládat 

dosažení budoucí vrcholné plavecké kariéry. První etapy se účastní plavci do věku 5 let. 

Etapa je zaměřena na motivaci k plaveckému tréninku a na všeobecnou přípravu. 

Tréninkové jednotky jsou krátké a jejich obsah je vytvořený zábavně tak, aby měli 

plavci z tréninku především radost a potěšení. Druhá etapa zahrnuje plavce ve věku 11 - 

12 let. Obsahem tréninkových jednotek jsou speciální dovednosti, především obrátky a 

starty. Plavci se v této etapě také účastní plaveckých závodů. Třetí etapa je určena pro 

plavce ve věku 11 - 16 let. V této etapě se navyšuje počet naplavaných kilometrů a 

počet tréninkových jednotek. Čtvrtá etapa zahrnuje plavce ve věku 14 - 18 let. Stejně 

tak jako ve třetí etapě se také navyšuje počet naplavaných kilometrů a počet 

tréninkových jednotek. V této etapě probíhá vysoká individualizace tréninkového 

procesu, plavci se individuálně specializují na plavecké disciplíny (Brtník, 2012). 

 Koncepce plavecké sportovní kariéry LTAD může plavce ovlivnit i negativním 

způsobem. Autoři kritizují zejména třetí etapu koncepce. Domnívají se, že ve třetí etapě 

jsou plavci vystaveni nadměrnému zatížení, co se týká objemu. Technika je mnohem 

důležitější než objem naplavaných kilometrů a v důsledku většího důrazu na objem je 

technika plaveckých způsobů zanedbávána. Autoři jsou toho názoru, že je na plavce 

vyvíjený nepřiměřený tlak na jejich fyzickou i psychickou stránku. Plavci jsou velmi 

často vystaveni nadměrnému vyčerpání a často ztrácí motivaci. Všechny tyto důvody 

mohou u plavců vést k předčasnému ukončení plavecké sportovní kariéry (Lang, Light, 

2010). 

 

2. 1. 2 Specializovaný plavecký trénink 

 Specializovaný trénink je charakteristický několika znaky. Ve specializovaném 

tréninku stále není hlavním cílem důraz na výkon, výkon je považovaný za 

dlouhodobější cíl. Význam se klade na schopnosti a dovednosti, které jsou důležité 

v budoucím sportovním výkonu. Z hlediska zatížení se zvyšuje objem a intenzita. 

V tréninku se trenéři zaměřují na kondiční oblast, techniku, ale i všestrannost. U 

sportovců se klade především důraz na posilování zodpovědnosti k tréninku a 

sportování, pozornost je věnována nejvíce taktickým dovednostem. Etapa 
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specializovaného tréninku trvá 2 - 4 roky, cílem je vytvoření předpokladů pro budoucí 

výkon (Dovalil a kol., 2009). 

 Specializovaný trénink je aplikovatelný především v téměř dospělém nebo 

dospělém věku. Specializovaný trénink lze chápat z několika hledisek. Zaměřuje se na 

konkrétní energetické systémy a individuální tratě, například na 50 m sprint nebo na 

delší tratě, 200 m nebo 400 m. Dále na konkrétní plavecké způsoby a disciplíny, 

například 200 m znak, 100 m prsa. Ve specializovaném tréninku se využívá mnoho 

tréninkových metod. Etapa je charakteristická změnou v tréninkových parametrech. 

Zvyšuje se objem naplavaných kilometrů, intenzita zatížení, obsah a metody 

tréninkových jednotek. Z hlediska techniky se trenéři zaměřují na detaily techniky a její 

neustálou idealizaci. Trénink na suchu je převážně zaměřený na rozvoj svalové síly. 

Cílem specializované etapy je zvyšování individualizace tréninku, získat individuálně 

vysokou výkonnost. Tato etapa směřuje k vrcholné výkonnosti. Plavec musí mít 

optimální předpoklady pro plavecký výkon a motivaci. Pro specializovanou etapu je 

typické využívání pomůcek, které zvětšují záběrové plochy nohou a rukou, pomáhají 

zvýšit frekvenci záběrových pohybů a odpor (Čechovská, 2005). 

 V průběhu specializovaného tréninku by měl trenér vytvářet dlouhodobý 

tréninkový plán, například čtyřletý, poté roční, který se dělí na zimní a letní sezónu. 

Trenér by měl každý rok měnit obsah dlouhodobého celoročního tréninkového plánu a 

měl by se soustředit na jeho rozmanitost, aby zabránil předčasnému ukončení kariéry. 

Tréninkový cyklus se dělí na čtyři období, přechodné, přípravné, hlavní a vylaďování 

formy před závody. Plavci pomáhá rozdělení tréninkového cyklu na čtyři kratší období 

udržet motivaci a chuť k tréninku (Counsilman, 1974). 

 Trenér by měl brát v úvahu v souvislosti s periodizací tréninku úroveň 

výkonnosti plavce a jeho neustálý rozvoj kondice, techniky a psychických schopností. 

Periodizaci lze rozdělit na jeden nebo více mezocyklů, které se především rozvojem 

kondice a techniky. Ideální příprava by měla být rozdělena na tři mezocykly. První 

mezocyklus by měl být zaměřený na rozvoj kondice. Obsahem mezocyklu je 

nespecifický trénink, který je zaměřený na nižší intenzitu plavání, v přípravě se využívá 

i jiných sportů a silový trénink, intenzita plavání je spíše nízká. Druhý mezocyklus je 

zaměřený na rozvoj specifických schopností. Plavci se specializují na hlavní plavecký 

způsob, intenzita plavání se zvyšuje. Třetí mezocyklus je zaměřený na závodní 

schopnosti, příprava směřuje k závodům, zvyšuje se frekvence plavání (Olbrecht, 2015).  
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 Přechodné období je především zaměřené na cvičení na suchu. Plavci se 

většinou věnují běhu, tenisu nebo cyklistice. Plavání je do tohoto období zařazeno spíše 

okrajově. Trenér do přechodného období může také zařadit teoretické lekce, které jsou 

zaměřené na techniku plavání. Přípravné období je obdobím zimní sezóny. V některých 

státech Spojených národů amerických trvá období šest měsíců. Cílem je zlepšit sílu a 

ohebnost na suchu, techniku plaveckých způsobů, starty a obrátky a připravit 

organismus na trénink v dalším období. Hlavní období trvá většinou osm až dvanáct 

týdnů. Toto období je nejusilovnějším obdobím v tréninkovém plánu. Zvyšuje se počet 

naplavaných metrů a intenzita plavání. Plavci v tomto období trénují dvoufázově. 

Uplatňují se všechny tréninkové metody, například trénink nadtratí, fartlek, intervalový 

trénink, opakovací trénink, sprinty a kontrolní a skutečné závody. Období vylaďování 

formy je krátkodobé, trvá dva až čtyři týdny. Nedoporučuje se vylaďovat formu na 

každé závody, ale pouze na důležité. Pokud by plavec vylaďoval svou formu na každé 

závody, přišel by o několik tréninkových dní v celém tréninkovém plánu. Cílem tohoto 

období je odpočinout si na důležité závody, zlepšit techniku plaveckých způsobů, startů 

a obrátek, zdokonalit tempo plavání a rychlost, neztratit získanou kondici, zaměřit se na 

psychiku, zkrátit metráž, snížit počet plavaných úseků a prodloužit interval odpočinku 

v sériích (Counsilman, 1974). 

 Tréninkový plán je nevhodnější sestavit po ukončení velmi úspěšných 

mistrovských závodů. Velmi důležité je zhodnotit pozitiva a negativa plánu, jeho cíle a 

jejich splnění. Některé tréninkové plány se sestavují na dobu čtyř let a jejich cílem je 

příprava na Olympijské hry. Roční tréninkový cyklus lze rozdělit na předzávodní, 

závodní, pozávodní období a přestávky. Obsahem předzávodního období je zaměření na 

tělesnou kondici, základní techniku plaveckých způsobů a motivační metody. Závodní 

období je specifické přiměřeným tréninkem, specifickými tréninkovými prvky, 

například důrazem na techniku startů, obrátek, výměnou při štafetách a závěrečným 

dokončením plavané tratě. Trenér se v tomto období zaměřuje na vytvoření tréninku 

z hlediska energetického krytí a specifických dovedností. V pozávodním období trenér 

hodnotí sezónu a individuální plán plavce. Zaměřuje se na přípravu na další sezónu. 

Období přestávek je charakteristické množstvím intenzivních tréninků, tréninkovým 

plánem a udržováním fyzické kondice (Hannula, 1995). 
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2. 1. 3 Raná sportovní specializace 

 Ve sportovním tréninku existují dva přístupy k vytvoření sportovního výkonu, 

raná specializace a trénink odpovídající vývoji. Tyto dva přístupy se liší především 

v cílech a přístupech ke sportovnímu tréninku. Přístup rané specializace má za cíl 

dosáhnout vysoké výkonnosti co nejdříve, v době, ve které ještě není dokončený 

ontogenetický vývoj sportovce, přináší mnoho negativních důsledků. Zatížení je co 

nejvyšší, klade na sportovce neúměrné nároky. Mladí sportovci jsou vedeni k napětí, 

vážnosti, tvrdosti a cílevědomosti. Ze sportovní činnosti se vytrácí potěšení, radost a 

zážitky (Dovalil a kol., 2009). 

 Raná sportovní specializace z pohledu dlouhodobého sportovního tréninku 

způsobuje mnoho problémů v budoucnosti sportovce. Největší negativní dopad má na 

jeho zdraví, způsobuje mu především vývojové problémy a je považovaná za 

neefektivní. Sportovci v koncepci rané sportovní specializace rychleji dosahují vrcholné 

výkonnosti v daném sportu. Největších úspěchů dosahují v žákovském a dorosteneckém 

věku a po osmnáctém roce jejich výkonnost naopak začne rychleji klesat. Tito sportovci 

svou výkonnost nejsou schopni dlouhodobě udržet. Každý trenér by měl respektovat 

věkové zákonitosti vývoje dítěte. Měl by znát anatomické, fyziologické a psycho-

sociální zvláštnosti v jednotlivých věkových obdobích jeho vývoje. V každém období se 

u dítěte nejsnáze rozvíjí různě odlišné schopnosti. V období mladšího školního věku se 

nejsnáze rozvíjí obratnost, reakční rychlost a frekvence pohybů, v období staršího 

školního věku obratnost a rychlostně silové schopnosti a v dorosteneckém věku silové a 

rychlostně silové schopnosti (Perič, 2006). 

 Raná sportovní specializace úzce souvisí s vyhledáváním sportovních talentů. 

Výběr sportovních talentů je nejčastěji realizován v nízkém věku a je často 

institucionalizován. Tento proces často vede k abnormálnímu tlaku na rodiče svých dětí, 

které přivádí do sportu. Dalším problémem jsou vysoké ambice trenérů, kteří v mladém 

sportovci vidí budoucího úspěšného sportovce co nejdříve. Někteří jsou přesvědčeni, že 

čím delší sportovní kariéru sportovec absolvuje, tím větších a hodnotnějších úspěchů 

dosáhne. V průběhu rané sportovní specializace se trenéři často nezaměřují na rozvoj 

základních pohybových dovedností, jejichž rozvoj je v daném věku nejdůležitější. Na 

základě této skutečnosti může mladého sportovce v průběhu dospívání a v dospělém 

věku provázet mnoho zdravotních problémů. Velmi častá jsou chronická zranění, 
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svalové dysbalance, poruchy příjmu potravy, syndrom vyhoření, ztráta motivace a 

nechuť k veškeré sportovní činnosti (Vičar, 2018).  

 Významný vliv má koncepce rané specializace na psychiku sportovce. V případě 

zvolení její koncepce jako přístupu k vytvoření sportovního výkonu může postupně u 

mladého sportovce dojít až k syndromu vyhoření. Nezbytnou součástí sportovního 

výkonu z hlediska psychických faktorů je motivace. Emoční potřeby a faktory motivace 

jsou rozdílné u dětí a dospělých. Děti si chtějí spíše hrát, účastnit se sportu a lépe a více 

si zasoutěžit. Dospělí mají za cíl dosáhnout co nejdříve úspěchu a vítězství. Při 

nesplnění cílů a vysokých nároků na sportovce, který je ještě dítě, může dojít k frustraci. 

Frustrace s sebou může přinést určité negativní přístupy ke sportu celkově. Sportovec 

může zanevřít na sport, kterému se nyní věnuje, ale i na pohyb všeobecně. Raná 

specializace může vést až k předčasnému ukončení sportovní kariéry (Perič a kol., 

2012). 

 Koncepci rané specializace nebo tréninku odpovídajícímu vývoji může ovlivnit 

trenér. Trenér má často velká očekávání v dosažení úspěchů jeho svěřenců, a pokud 

chce dosáhnout úspěchů a negativně neovlivnit své plavce, měl by se přiklonit 

k tréninku odpovídajícímu vývoji. Trenér by měl mít teoretické i praktické znalosti. Na 

základě teoretických poznatků by měl znát fyzické a psychické lidské limity. Měl by být 

oddaný své práci, měl by se stále chtít v jeho zájmu něco nového učit, měl by dělat věci 

správně a vykonávat vysoké úsilí. Pokud trenér nebude silný, nebude se držet po celou 

dobu svých standardů, nebudou totéž vykonávat ani jeho plavci, kterým přinejmenším 

znesnadní jejich budoucí plaveckou sportovní kariéru (Hannula, Thornton, 2012). 

 Tréninkový plán by měl být založený na dlouhodobých cílech. Je důležité 

vytvořit plavci již v mladším věku technický a kondiční základ, ze kterého je 

pravděpodobné později čerpat a využívat vysokou výkonnost. Plavci by se měli také 

v tomto věku věnovat tréninku na suchu a získat tím potřebnou všestrannost. Trenér by 

měl plavce vést k tréninku všech čtyř plaveckých způsobů a plavec by se měl 

specializovat na plaveckou disciplínu až v dorosteneckém nebo dospělém věku. 

Základem je technická vybavenost plavce a psychické základy. Trenér by neměl mít za 

cíl úspěch v nejbližších závodech, ale úspěch dlouhodobý. Z hlediska plavce záleží na 

jeho individualitě, na prostředí a genetice. U plavce je důležitý věk, stádium 

biologického vývoje, vrozený psychický stav, úroveň motivace, soustavnost a správnost 

tréninku, tvar těla a složení svalů. Nejčastěji jsou zraněni plavci, kteří netrénují 
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pravidelně. Naopak plavci, kteří se tréninku věnují pravidelně, jsou adaptovaní na 

zátěžový stres a nejsou příliš často nemocni, ani zraněni (Brooks, 2011). 

 

2. 1. 4 Předčasné ukončení plavecké sportovní kariéry 

 Předčasné ukončení sportovní plavecké kariéry může mít mnoho důvodů a může 

souviset s několika faktory. Důvody lze nalézt převážně z hlediska fyzických a 

psychických faktorů. Velký vliv na ukončení předčasné sportovní kariéry může mít také 

koncepce rané specializace. Z hlediska fyzických faktorů zde hrají významnou roli 

důvody, které jsou spojené s aplikovaným zatížením. U plavců se mohou vyskytnout 

zdravotní indispozice, časté přetěžování organismu, funkčních systémů a segmentů těla. 

Plavec může podléhat abnormálnímu a jednostrannému tréninkovému zatížení. 

Z hlediska psychických faktorů je důvodem k předčasnému ukončení plavecké 

sportovní kariéry psychická vyčerpanost, ztráta motivace, sociální odloučenost nebo 

důvod nemožnosti věnovat se i jiné sportovní aktivitě než plavání (Pokorná, 2008). 

 Ukončení sportovní kariéry může mít mnoho důvodů, které lze rozdělit na 

dobrovolné, v případech, ve kterých se sportovec rozhodl ukončit sportovní kariéru na 

základě svého přesvědčení, nebo nedobrovolné, v případech, ve kterých byl v podstatě 

k jejímu ukončení na základě okolností donucen. Mezi nejčastější příčiny ukončení 

sportovní kariéry patří zranění nebo ukončení z důvodu kalendářního věku. Vážné 

sportovní zranění může sportovce donutit neočekávaně ukončit sportovní kariéru. 

Sportovec může mít po zaléčení zranění problémy vrátit se znovu do sportovního 

života. Dokonce i malé snížení pohybových schopností dokáže sportovce omezit 

natolik, že není schopný po vyléčení zranění konkurence na co nejvyšší úrovni. Dalším 

důvodem může být otázka věku a proces stárnutí. Sportovci ukončují sportovní kariéru 

z důvodu psychologické motivace, sociálního postavení nebo pohybových schopností. 

Vliv na ukončení sportovní kariéry můžou mít také osobní a psychické problémy, 

finanční, etnické a genderové nebo nedostatek životní spokojenosti projevující se 

chyběním potřeby trávit více času s rodinou nebo s přáteli (Gordon, Lavallee, 2012). 

 Nejčastějšími faktory předčasného ukončení sportovní kariéry jsou psychické a 

sociální. Sportovec může mít problémy z hlediska ztráty motivace, například již dosáhl i 

v nižším věku všeho, co bylo jeho cílem ve sportovní kariéře. Sportovec může například 

vlivem zranění nebo nemoci ztratit sebevědomí a již nebude chtít ve sportu dále 
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soutěžit. Velkým vlivem na předčasné ukončení sportovní kariéry má intenzita 

sportovního života, vysokého nasazení v tréninku nebo přetrénování. Sportovce 

ovlivňují ve velké míře také emoce a jeho cíle sportovní kariéry. Dalším tématem 

předčasně ukončené sportovní kariéry je osobnost trenéra a soudržnost sportovního 

týmu. Vliv můžou mít také negativní jevy, například různé druhy závislostí nebo 

problém dopingu (Taylor, Wilson, 2005). 

 

2. 2 Zdravotní problémy plavců 

2. 2. 1 Onemocnění pohybového aparátu 

 Mezi nejčastější zdravotní problémy plavců patří problémy svalového 

charakteru, nejvíce problémů jsou se zády a rameny. Svaly v zádové oblasti těla jsou 

v dlouhodobém napnutí, často dochází k poškození obratlové destičky páteře. U plavců 

je nejčastěji přetížené rameno a vyskytují se problémy s rotátorovou manžetou. 

Námahou loketního kloubu může vzniknout široká škála onemocnění, například zánět 

šlach, může se také vyskytnout zánět třísel při nadměrném zatížení dolních končetin. U 

plavců ve specializovaném nebo vrcholovém tréninku se nejčastěji vyskytují problémy 

s kolenem. Důležitá je v tomto případě prevence. Plavci by měli mít flexibilní páteř a 

stabilní ramenní kloub. Zmíněným problémům lze předcházet rozcvičením, protažením 

po zátěži, posilováním problémových částí těla a zaměřením na flexibilitu (Hardy a kol., 

2010). 

 Nejčastější příčinou onemocnění pohybového aparátu je opakované přetížení a 

nesprávná technika plaveckých způsobů. Z devadesáti procent je nejčastějším 

problémem syndrom bolestivého ramene. Rameno je nejvíce vystaveno propulzním 

silám v horní části těla. Méně častým problémem je onemocnění páteře, kolen a zad. 

Trenér by měl dodržovat tři zásady. Za prvé by měl znát plavcovu plaveckou minulost, 

za druhé by měl provést speciální test ke zjištění rozsahu a práce svalů ramene a za třetí 

by měl zhodnotit techniku plaveckých způsobů (Scott, Scott, 2015). 

 Syndrom bolestivého ramene je nejčastějším problémem u vrcholových plavců. 

Je provázené bolestí a vzniká z osmdesáti procent z přetížení, zejména u plavců 

specializujících se na plavecký způsob motýlek a kraul. Postiženy jsou svaly rotátorové 

manžety. Další komplikací může být také hypermobilita (Scott, Scott, 2015). 
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 Příčinou syndromu bolestivého ramene bývá komprese struktury ramenního 

kloubu, při které kloub nemá dostatek volného pohybu. Projevuje se bolestivostí a 

ztuhlostí v ramenním kloubu. Další příčinou je systémové přetížení. Poté nastává 

zranění nebo degenerace šlach. Vyléčení zranění s touto příčinou trvá poměrně dlouhou 

dobu. Třetí příčinou je nestabilita ramenního kloubu, v jeho důsledku dochází 

k degeneraci vazů ramenního kloubu (Newsome, Young, 2012). 

 Výskyt syndromu bolestivého ramene nesouvisí s věkem plavců. Studie, která 

byla provedena v Kalifornii ve Spojených státech amerických, se účastnili mladí plavci, 

univerzitní plavci a plavci kategorie masters. Univerzitní plavci uvedli, že mají 

problémy s ramenem ve dvou disciplínách plaveckého způsobu kraul. Plavci masters 

uvedli, že jejich bolest ramene někdy trvá i tři měsíce a déle. Ve studii se neprokázala 

souvislost mezi bolestí ramen, flexibilitou, prováděného pohybu dlaní při záběru paže a 

dýcháním na jednu stranu. Více než padesát procent plavců uvedlo, že bolestivost 

ramene stoupá s délkou plavané vzdálenosti a intenzitě plavání. Zjistilo se, že prevencí 

proti bolesti může být pravidelné protahování svalů rotátorové manžety (Troup a kol., 

2001). 

 U plavců se často vyskytují onemocnění kolen a zad. Onemocněním kolen často 

trpí plavci specializující se na plavecký způsob prsa. Prováděný pohyb dolními 

končetinami při tomto plaveckém způsobu není příliš šetrný ke struktuře kolenního 

kloubu. U plavců se vyskytují problémy s menisky, které se nejčastěji zlepšují 

dostatečným odpočinkem, pomocí fyzioterapie nebo léky na tlumení bolesti. V případě 

závažnějšího onemocnění dochází k léčbě pomocí chirurgické operace. Další 

komplikací je patelo-femorální syndrom, který může postihnout plavce specializující se 

na jakýkoliv plavecký způsob, ale nejčastěji opět plavce se zaměřením na plavecký 

způsob prsa (Seifert a kol., 2011).  

 Plavci mají výraznou bolest nejčastěji po dlouhém sezení a při chůzi do schodů a 

ze schodů. V případě onemocnění zad mají plavci nejčastěji poškozenou lumbální 

oblast v důsledku hyperextenze a nadměrné rotace při plavání. Bolesti zad se nejčastěji 

vyskytují u plavců specializujících se na plavecký způsob motýlek, při jeho pohybu 

vzniká lumbosakrální hyperextenze v průběhu delfínového kopu. Plavci mají poškozené 

svaly, vazy nebo meziobratlové ploténky. Prevencí a léčbou jsou rehabilitace, případně 

operační zákrok na ortopedii (Seifert a kol., 2011). 
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 Onemocnění páteře se projevuje bolestí v lumbální oblasti zad. Plavec má při 

plavání tuto oblast vždy extrémně zatíženou. Při zranění této oblasti je ohrožena také 

celková stabilita páteře. Onemocnění může mít mnoho příčin. Spondylolýza často 

vzniká u plavců specializujících se na plavecký způsob prsa a motýlek. Méně než třicet 

procent plavců má problémy s ploténkami v lumbální oblasti a trpí bolestí. Mezi 

rizikové faktory patří objem plavání, silový trénink, používání destiček mezi koleny, 

neboť se zvyšuje hyperextenze lumbální páteře. Méně častá jsou zranění kolen, která 

postihují více ženy. Tato zranění nemusí být způsobena přímo plaváním, pokud ano, 

příčinou je opakované přetížení a specializace na plavecký způsob prsa (Scott, Scott, 

2015). 

 

2. 2. 2 Poškození zdraví úrazem 

 Plavání patří k náročnějším sportům, při kterém se plavec věnuje nejvíce 

silovému a rychlostně vytrvalostním tréninku. Plavci většinou podléhají zranění 

z důvodu vysokých nároků a přetížení. Nejčastěji jsou poškozeny vazy, šlachy a kosti. 

Plavci mají problémy nejvíce s koleny, kotníky, lumbální oblastí zad a s rameny. Riziko 

zranění je v plavání mnohem menší, než v ostatních sportech, například ve fotbale nebo 

v rugby. Plavci, kteří nejsou ještě zcela fyziologicky vyspělí, mají tendenci ke zranění 

vyšší a je ohroženo jejich dospívání, sportovní výkon a plavecká kariéra. Pokud plavec 

zkouší nové metody nebo je hned zařazený do tréninkového procesu, je k tomu předtím 

nutná potřebná adaptace. Pokud je plavec vystavený těžkému silovému tréninku nebo 

mu chybí odpovídající technika cvičení, může dojít k závažnějšímu zranění (Marinof, 

Coumbe-Lilley, 2016). 

 Základem regenerace pro plavce účastnících se v soutěžích je protahování, 

vytrvalostní trénink, rozvoj svalové vyváženosti, propriocepce a specializace na 

techniku plaveckých způsobů. Nejvíce zranění v plavání vzniká z důvodu přetížení a 

plavce postihuje většinou bolest svalů. Trenér by měl monitorovat tréninkové zatížení a 

dobu jeho trvání. Ve spolupráci s fyzioterapeutem by měl minimalizovat výskyt 

opakujících se zranění. Plavci by se měli v prevenci zaměřit na protahování rotátorové 

manžety, stabilizační cvičení lopatkových svalů, stabilizaci středu těla a posílení 

lumbální oblasti a břišních a pánevních svalů. Při specializaci na techniku plaveckých 

způsobů lze zjistit nerovnováhu a slabost svalů, které můžou způsobit přetížení (Scott, 

Scott, 2015). 
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 Pokud chce sportovec dosáhnout dobrých výsledků, mělo by být v jeho zájmu 

dbát na své zdraví a předcházet úrazům. Příčiny úrazů se většinou prolínají a jsou 

způsobeny různými faktory. Některé z faktorů jsou více ovlivnitelné, některé méně a 

některé příčiny vůbec. První skupinou faktorů jsou osobní vlastnosti sportovce. Mezi ně 

patří antropologické vlastnosti sportovce, například stavba kostí nebo svalů. Dále lze do 

této skupiny zařadit psychologické vlastnosti, například roztržitost, nepozornost nebo 

nedbalost. Tyto faktory mohou ovlivnit výkonnost, zdatnost a zdravotní stav sportovce. 

Druhou skupinou je vliv druhé osoby, v tomto případě je to většinou trenér nebo 

cvičitel. Může se stát, že trenér například neodhadne stav trénovanosti sportovce nebo 

podcení jeho fyzický a psychický rozvoj. Třetí skupinou jsou objektivní příčiny 

vyplývající z daného sportovního odvětví. U plavců je to například nejčastěji se 

vyskytující syndrom plaveckého ramene. Čtvrtou skupinou jsou klimatické a hygienické 

podmínky, například zvyšující se teplota vzduchu, vliv prostředí nebo změna podmínek. 

Poškození sportovce úrazem může vzniknout i v důsledku špatného technického 

vybavení. U plavců to může být například špatný stav plaveckého bazénu, například 

stav plaveckých bloků, které můžou vést k úrazu. Poslední skupinou je organizační 

činitel. Například uspořádání soutěží a regenerace. Sportovec by neměl podávat 

vrcholové výkony po celý rok a měly by být v tréninkovém plánu zařazeny období 

s určitým druhem odpočinku (Pilný a kol., 2007). 

 

2. 2. 3 Infekční onemocnění 

 V současné době se vyskytuje více infekčních onemocnění. Velmi důležitá je 

jejich prevence, která spočívá především v dodržování správné životosprávy. Mezi 

nejčastěji se vyskytující onemocnění patří astma. Astma je charakteristické 

bronchospasmem, chronickým kašlem a strnulostí hrudníku. Závažnost onemocnění lze 

odhalit speciálním spirometrickým vyšetřením (Scott, Scott, 2015). 

 Chronické virové infekční onemocnění, které se nyní často u plavců objevuje, se 

jmenuje infekční mononukleóza. Onemocnění se vyskytuje převážně u mladých a 

adolescentních plavců a projevuje se horečkou, bolestí v krku, únavou a bolestí svalů a 

kloubů. Plavec cítí, že ztrácí formu a často se mu mění nálada. Při léčbě onemocnění se 

doporučuje hlavně odpočinek. Častým onemocněním také bývají plísňová, virová a 

bakteriální. Plísňová onemocnění postihují většinou prostory mezi prsty u nohou nebo 
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třísla. Důležitá je výměna prádla, pravidelná hygiena a nošení obuvi ve společných 

prostorách v plaveckém bazénu (Stager, Tanner, 2004). 

 Infekční onemocnění se mohou projevovat subjektivními příznaky. Příznaky se 

rozvíjejí od okamžiku přenosu původce až po uplynutí inkubační doby. Některé 

příznaky jsou obecné, například horečka nebo únava. Tyto příznaky se většinou 

vyskytují u většiny onemocnění. Některé příznaky jsou spíše specifické, například 

průjem nebo kašel. Každé z infekčních onemocnění má jiný průběh. Některá 

onemocnění jsou mírnějšího charakteru a některá mají závažnější průběh. Důležité je, 

aby onemocnění nepřineslo sportovci trvalé následky. Mnoho infekčních onemocnění 

poškozuje zdraví. Některá například poškozují kůži a krevní cévy. Můžou ovlivnit 

funkci některých orgánů, například ledvin nebo jater. Negativní vliv mají také na 

klouby nebo nervovou soustavu (Rozsypal, 2015). 

 U plavců se také častěji vyskytují i neinfekční onemocnění, například poruchy 

příjmu potravy nebo deficit železa v organismu. Onemocnění se projevuje omezením 

jídla nebo jeho vynecháním, přejídáním, zvracením, užíváním dietních léků, laxativ 

nebo diuretik. Vyšší náchylnost k onemocnění mají ženy. Zajímavostí je, že se nemoc 

vyskytuje spíše ve sportu než v normální populaci. Onemocnění má negativní vliv na 

organismus, obzvlášť u vytrvalostních sportů. Komplikací jsou kardiální arytmie, 

změny na EKG (elektrokardiogram), bradykardie a porucha elektrolytů v organismu. 

Nejznámější poruchou příjmu potravy je anorexie a bulimie. Deficit železa se projevuje 

spíše u žen v souvislosti s menstruačním cyklem, úbytkem na váze nebo poruchou 

hemoglobinu. Plavci také často trpí díky neustálému vystavení vodnímu prostředí 

záněty uší a očí. Méně závažné, ale časté jsou dermatologické problémy. Kožní infekce 

se nejčastěji vyskytují na plantární části těla v souvislosti s absencí obuvi v prostředí 

plaveckých bazénů. Plavci mohou mít také alergie na různé chemikálie používané ve 

vodním prostředí (Scott, Scott, 2015). 

 Někteří z plavců se v průběhu své plavecké sportovní kariéry setkali 

s nepříjemným stavem organismu, který se nazývá syndrom přetrénování. Syndrom se 

může vyskytnout u plavců, kteří se věnují tréninku v pravidelném vysokém režimu a ve 

vysoké intenzitě. Nejčastěji se s tímto syndromem setkávají vrcholoví plavci. Syndrom 

přetrénování je charakteristický komplexem fyziologických, imunologických a 

psychických faktorů. Lékaři nedokáží určit přesnou příčinu tohoto syndromu. Příznaky 

lze nalézt v oblasti plavcova výkonu a v oblasti fyziologické a emocionální. Ve výkonu 
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lze pozorovat zhoršené časy a nadměrně zvýšenou tepovou frekvenci při vyvíjeném 

maximálním úsilí plavce. Z hlediska fyziologických faktorů u plavce může nastat 

úbytek na váze, bolest svalů a kloubů, alergické reakce, zvracení a pocit nedostatku 

energie. Z hlediska emocionální oblasti si lze u plavce všimnout depresí, podrážděnosti, 

strachu, nespavosti, obtížné koncentrace, nízkého sebevědomí, nedostatku motivace a 

myšlenek o ukončení plavecké sportovní kariéry. Trenéři by měli mít dostatek 

informací o syndromu přetrénování a měli by být schopni včas rozpoznat rizikové 

faktory. Z preventivního hlediska by měla být do tréninkového plánu zařazena 

regenerace v různých formách a měl by být do tréninkového plánu zařazený aktivní i 

pasivní odpočinek. Tréninkový plán by měl být dokumentován, plavci by měli dbát na 

správnou životosprávu a výživu a měli by se účastnit pravidelně periodického testování 

krve (Maglischo, 2003). 

 

2. 2. 4 Psychologické problémy 

 Psychologické faktory jsou v plavecké sportovní kariéře velmi důležité. 

Psychologické problémy z velké části ovlivňují plavcův sportovní výkon. 

Psychologickými problémy se zabývají sportovní psychologové, kteří spolupracují se 

zbytkem sportovního týmu. Zaměřují se na motivaci, pozitivní myšlení, strach a cestu 

k maximálnímu výkonu. Ačkoliv nejsou psychologické problémy v plavání výjimkou, 

má sport obecně pozitivní vliv na zdraví, sportovci trpí méně duševními onemocněními, 

například schizofrenií nebo demencí (Sherry, Bokor, 1997). 

 Psychologické problémy často ovlivňuje regenerace a prevence zranění 

sportovce. V případě psychického onemocnění lze pozorovat několik změn v chování. 

Sportovec například často pokračuje po zranění ve sportovních aktivitách, nevěnuje se 

dostatečně rehabilitaci, po zranění se vrací ke sportu příliš brzo a riskuje například další 

zranění nebo prodloužení rekonvalescence. Často se také u plavců vyskytuje určitý 

strach. Je nutné najít rozumnou míru obav tak, aby sportovec mohl podávat optimální 

sportovní výkony. V některých případech se stoupající mírou strachu stoupá i sportovní 

výkon. Sportovce může také provázet deprese, kterou častěji onemocní ženy, poruchy 

příjmu potravy, které jsou velmi časté, různé mánie, delirium nebo závislost na fyzické 

aktivitě (Sherry, Bokor, 1997). 
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 Psychické faktory mají významný vliv na výkon plavce. Z velké části záleží 

spíše na individuálních faktorech. Úspěch plavce také ovlivňuje jeho osobnost, která je 

velmi individuální. Záleží na tom, jak se plavec dokáže vypořádat se stresem, strachem 

a jakou má emocionální stabilitu. Plavec se musí velmi často vyrovnávat s únavou nebo 

bolestí svalů. V přípravě se velmi často uplatňuje mentální trénink, který je také 

některými trenéry spíše podceňován. Zodpovědný trenér by neměl psychologické 

problémy podceňovat, a pokud u někoho pozoruje riziko vzniku těchto problémů, měl 

by je co nejdříve začít řešit (Stager, Tanner, 2004). 

 Psychologie v jakémkoliv sportu by neměla být podceňovaná. Psychologické 

dovednosti jsou stejně důležité jako rozvoj fyzických schopností a dovedností. Plavec 

s dobře zvládnutými a neustále se rozvíjejícími psychologickými dovednostmi bude mít 

velké procento úspěšnosti. Tyto dovednosti také mohou plavce předurčovat 

k dlouhodobému plaveckému výkonu a s tím související dlouhodobou plaveckou 

sportovní kariérou. Ve vrcholovém plavání má mnoho plavců podobnou fyzickou 

kondici a rozdíly mezi plavci jsou na této úrovni minimální. Zde tedy špičková úroveň 

psychologických dovedností hraje v plavání významnou roli. Většina plavců je věrná a 

oddaná rozvoji psychologických dovedností a je si vědoma důležitosti těchto dovedností 

a nepodceňuje je. To vede především u těchto svědomitých plavců k dosažení 

požadovaného úspěchu (Scott, Scott, 2015). 

 V psychologické přípravě a v dosažení úspěchu je velmi důležitá motivace 

plavce. Někteří plavci během plavecké sportovní kariéry motivaci vlivem určitých 

okolností ztratí. Ztratit motivaci může plavec z osobních důvodů nebo vlivem vnějších 

příčin. Plavec by měl v plaveckém tréninku vidět smysl, až poté je schopný věnovat se 

naplno a svědomitě intenzivnímu tréninku. Primárním cílem plavců je dosáhnout na 

plaveckých závodech co nejlepší výkon. Mezi motivátory plavce patří bolest, radost, 

potěšení, výhra a uspokojení. Motivaci plavce lze rozdělit na vnitřní nebo vnější. 

Vnitřní motivace zahrnuje nemateriální odměny, většinou osobní úspěchy, nebo 

plavecké limity potřebné pro kvalifikaci na závody, kterých chtějí plavci ve své 

kategorii dosáhnout. Vnější motivací mohou být pro plavce také plavci v oddíle, citáty a 

výroky úspěšných plavců, podpora rodiny a trenéra. Dlouhodobý cíl plavce by měl být 

vždy pozitivní. Plavec by si měl nejdříve stanovit dílčí cíle, kterých je většinou několik 

a směřují k cíli dlouhodobému. Dosažení každého dílčího cíle plavce dále motivuje. 
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Stanovené cíle by neměly být nedosažitelné, ale ne příliš jednoduché, aby plavce 

motivovaly (Hannula, 1995). 

 

2. 3 Regenerace v plaveckém sportu 

2. 3. 1 Význam a druhy regenerace 

 Regenerace je nepostradatelnou součástí tréninkového procesu, který ovlivňuje 

psychické a fyzické faktory plavce. Mezi zátěží a regenerací by měla být taková 

stabilita, aby nebyl negativně ovlivněný sportovní výkon. Regenerace je opatření, které 

podporuje zotavovací procesy, napomáhá odstraňovat únavu a má pozitivní vliv na 

sportovní výkon. Význam regenerace stoupá při zvyšující se náročnosti sportovního 

tréninku (Pastucha a kol., 2014). 

 Regenerace je činnost, která významně napomáhá rychlému a plnému zotavení 

tělesných a duševních procesů, které jsou vlivem sportovního tréninku v určitém stupni 

únavy. Regenerace napomáhá zrychlovat regenerační procesy, které v organismu 

probíhají za každé situace, někdy ale pomaleji, než je ve sportovním tréninku potřeba. 

Využívá se mnoha postupů a metod komplexní regenerace (Hošková, Majorová, 

Nováková, 2015). 

 Regeneraci lze rozdělit na několik druhů. Nejčastěji se dělí na aktivní a pasivní. 

Aktivní regenerace zahrnuje metody aktivního odpočinku, které urychlují proces 

regenerace a mají význam i z hlediska úrazové prevence. Mezi metody patří například 

běh, strečink nebo kompenzační cvičení. Pasivní odpočinek slouží především 

k obnovení homeostázy organismu. Mezi pasivní metody odpočinku patří hlavně 

spánek, koupele, masáže, využití saun a působení chladu a tepla. Regeneraci lze rozdělit 

dle doby po skončení tréninkové zátěže na časnou a pozdní. Časná regenerace je 

prováděna ihned po skončení zátěže, pozdní regenerace se využívá nejčastěji 

v přechodném období sportovní přípravy a je prováděna později (Pastucha a kol., 2014). 

 Po skončení pohybové zátěže probíhají hlavní přestavby organismu, které 

zvyšují trénovanost, například obnova energie nebo vnitřního prostředí. Ve 

specializovaném a vrcholovém tréninku by měli trenéři vědět, že regenerace musí být 

součástí tréninkových plánů. Únavu lze rozdělit na tělesnou a duševní, celkovou a 

místní, nebo periferní, projevující se změnou ve svalech a centrální, projevující se 
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sníženou funkcí centrální nervové soustavy. Regenerace má mnoho forem a druhů. Na 

regeneraci má vliv i dodržování režimu dne nebo pasivní odpočinek, především ve 

formě spánku, při kterém dochází ke snížení fyziologických funkcí a psychického 

napětí. Nejčastěji se regenerace využívá ve formě pohybu, většinou ihned po tréninku 

nebo po závodech. K aktivní formě odpočinku patří strečink, který je hlavně pro plavce 

velmi důležitý. K další formě regenerace patří obnova energetických zdrojů ve formě 

racionální stravy a výživových doplňků. Využívají se také vodní procedury s hlavním 

využitím tepla, sportovní masáže, elektroprocedury nebo infračervené a ultrafialové 

záření. Neméně využitelnými druhy regenerace je akupresura, akupunktura nebo 

aromaterapie a dechová cvičení. Trenér by neměl zapomínat ani na psychologické 

postupy, které také patří k určité formě regenerace (Dovalil a kol., 2009). 

 Určitým druhem aktivní regenerace, kterou lze pod regeneraci v plaveckém 

sportu zařadit je regenerační trénink. Regenerační trénink je typ tréninku, který 

představuje lehké plavání. Významný vliv má na urychlení zotavení většinou po 

závodech nebo po intenzivnějším tréninku. Regenerační trénink přináší mnoho výhod. 

Zvyšuje rychlost zlepšování aerobní kapacity a anaerobního výkonu a zvyšuje množství 

intenzivního plavání, které může plavec v týdnu absolvovat. Regenerační trénink má 

určité zásady, které by trenér měl při jeho využití respektovat a dodržovat. Důležitá je 

délka série, opakované úseky, délka odpočinku, tréninková rychlost a plavecké 

způsoby. Délka série doporučovaná pro regenerační tréninkovou jednotku je v době 

trvání minimálně 10 až 20 minut. Lze využít i jakékoliv opakované úseky, ale v zásadě 

se při regeneračním tréninku doporučuje delší souvislé plavání. Délka odpočinku by 

měla být spíše krátká, tím se ušetří čas. Její délka nemá podstatný vliv na účinnost 

regeneračního zotavovacího tréninku. Z hlediska rychlosti lze hovořit o tom, že rychlost 

plavání by měla být spíše nízká, plavci by měli znát termín zotavovací intenzita. Tepová 

frekvence plavců by měla být mezi 90 a 120 tepy za minutu. Při regeneračním tréninku 

by měli plavci plavat hlavním plaveckým způsobem, na který se specializují. Při plavání 

dochází k podpoře oběhových a respiračních adaptací (Maglischo, 2003). 

 

2. 3. 2 Životospráva plavce 

 Správné dodržování životosprávy plavce je velmi důležité. Životosprávou se 

rozumí především péče o spánek, stravování a pitný režim a dostatek regenerace. 

Stravování je pro sportovce obecně z hlediska životosprávy důležité a zajímavé téma. 
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Sportovci by měli dodržovat určitý příjem energie před výkonem, během výkonu a po 

výkonu. Výživa před výkonem je důležitá z důvodu dostatečné energie během výkonu. 

Slouží jako prevence hypoglykémie, zklidní žaludek, dodává energii pro svaly a 

zklidňuje mysl. Pokud by sportovec neměl dostatek energie, trénink by nesplnil 

požadovaný účel. Každý sportovec musí vypozorovat a vyzkoušet různé druhy 

stravování, neboť každý sportovec je individuální osobností a vyhovují mu z hlediska 

výživy jiné druhy potravin. Ve velké míře záleží na typu sportu, zejména na poloze těla 

při sportu. Dále záleží na úrovni trénovanosti, věku, pohlaví, emočnímu a duševnímu 

stresu, intenzitě cvičení, obsahu vlákniny v potravinách nebo příjmu stravy před soutěží. 

Během tréninku a po něm by se měly energetické zásoby doplňovat. Sportovci většinou 

přijímají energii v tekuté formě s obsahem sacharidů. Vynechání jídla před brzkým 

ranním tréninkem je zejména pro plavce téměř samozřejmostí. Pokud ale plavec 

vynechá snídani, dříve se dostaví únava, neboť jaterní glykogen v organismu se přes 

noc téměř vyčerpá. Dostatek energie také závisí na stravování z předchozího dne, ale 

obecně platí, že plavec by se měl před ranním tréninkem nasnídat tak, aby měl 

dostatečnou energii pro trénink (Clark, 2009). 

 Ranní trénink plavců se nejčastěji uskutečňuje v čase 4:30 až 6:00 v ranních 

hodinách, proto je zcela nepraktické před tréninkem konzumovat velké množství jídla a 

tekutin. Plavci jsou během tréninku v horizontální pozici, a pokud by měli žaludek 

naplněný větším množstvím, mohlo by u nich dojít k intoleranci jídla, zvracení a 

gastroezofageálnímu refluxu. Dalším problémem příjmu potravy a tekutin u plavců je 

jejich příjem během tréninku. Často je tento příjem omezený, neboť není dostatek 

prostoru k jejich doplnění během náročných sérií realizovaných ve vodním prostředí. 

Trenér by se měl na tuto skutečnost zaměřit a trénink přizpůsobit. Doplňování tekutin je 

pro plavce o trochu složitější než u jiných sportů. Plavci jsou díky vodnímu prostředí po 

celou dobu tréninku mokří a chybí jim pocit pocení a v důsledku toho žízeň, proto by se 

měli na doplňování tekutin více soustředit (Burke, 2007). 

 Velmi důležitá je výživa během plaveckých závodů. Plavecké závody jsou 

specifické velkým množstvím plavaných disciplín v průběhu celého dne. Většina 

plaveckých závodů je dvoudenních nebo třídenních. Správná výživa dokáže ve velké 

míře ovlivnit aktuální plavecký výkon. Každý plavec by si měl dle doporučení a dle 

vlastních zvyků a zkušeností hlídat své složení výživy. Velkým významem správné 

výživy je zlepšení a zrychlení regenerace. Někteří trenéři jsou také velmi dobrými 
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odborníky na výživu, ale pokud potřebné vědomosti o výživě nemají, jsou v kontaktu 

s kvalifikovanými odborníky na výživu, kteří plavcům zajišťují odborný dohled na 

výživu. Tito odborníci zastávají pravidelnost výživy a vytváří doporučení pro plavce 

založené na tělesné váze, tréninkové fázi a tréninkových cílech (Salo, Riewald, 2008). 

 Spánek je považovaný za kompenzační mechanismus. Při problémech se 

spánkem dochází často k přetrénování nebo k nadměrnému tréninku. Je to dysbalance 

mezi tréninkem a regenerací. Význam spánku roste především ve výkonnostním sportu. 

Laboratorní výzkumy se zabývají identifikací spánkových cyklů, diagnostikou poruch 

spánku a spánkovým chováním sportovce. Sportovci v souvislosti s náročným 

tréninkem a stresujícím prostředím konkurence mají často špatnou kvalitu spánku a 

denně spí méně času, než je vzhledem k jejich životnímu stylu potřeba. Je známé 

mnoho faktorů, které ovlivňují kvalitu spánku. Významným faktorem je plánování 

tréninku a soutěží, dále zhoršení spánku při rozrušení s ohledem na konkurenční 

prostředí nebo používání elektronických zařízení před spaním. Vliv na spánek sportovce 

má také cestování z důvodu zahraničních soutěží nebo soustředění. Pokud sportovci 

cestují letadlem do vzdálenějších zemí, vlivem změn časových pásem mohou mít 

problémy s narušením návyků spánku a jejich biorytmu. Sportovci by měli více dbát na 

preventivní opatření. Měli by se zaměřit na hygienu spánku nebo behaviorální strategii. 

Sportovci by měli omezit farmakologická řešení problémů spánku. Mnoho sportovců 

mají monitorovaný denní spánek. Pro všechny sportovce je potřeba spánku nesmírně 

důležitá, je to cesta od tréninkového stresu k zotavení (Kölling a kol., 2019). 

 

2. 3. 3 Negativní jevy v životosprávě 

 V životosprávě sportovce se mohou ve větší nebo menší míře projevovat i 

negativní jevy, které ovlivňují sportovci jeho budoucí plaveckou sportovní kariéru. 

Pozitivní přístup ke správné životosprávě by měl trenér u mladých sportovců 

podporovat již od dětství a zejména v dospívajícím a adolescentním věku. Sportovci se 

nejčastěji dopouští chyb v režimu dne, začnou kouřit nebo konzumovat alkohol a 

nedostatečně se věnují spánku. Problémy se mohou projevit i v sociálních vztazích. 

V osobnosti mladého sportovce mohou také nastat změny. U sportovců se může projevit 

agresivita nebo změny v sebepojetí, sebedůvěře a sebehodnocení. Sportovce ovlivňuje 

negativně například stydlivost, odmítání funkce v družstvu nebo pasivita. Některé 

vlastnosti mohou mít negativní dopad přímo na sportovní výkon. Sportovci mohou být 
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proti aktivitě trenéra, mohou být nesoustředění a celkově nedůslední v tréninkovém 

procesu (Jansa a kol., 2018). 

 Závažným negativním jevem v životosprávě je zcela jasně doping. Někteří 

sportovci ve snaze získat úspěch nebo tlakem a vlivem okolí neberou zcela žádný ohled 

na svoje zdraví. To vede často k přetrénování nebo k užívání zakázaných látek, které 

zdraví velmi poškozují. Doping je nelegální cesta, ke které se sportovci schylují 

například z důvodu vysokých odměn ve vrcholovém sportu. 50 % sportovců tvrdilo, že 

by si vzali zakázanou látku v případě, že by jim zajistila úspěch i za cenu toho, že by do 

pěti let zemřeli. Někteří sportovci pouze užívají takzvané rekreační drogy, alkohol a 

marihuanu. Sportovci, kteří užívají doping, užívají většinou látky, které ovlivňují 

výkon. Mezi takové látky patří například stimulancia, látky na rozvoj svaloviny, krevní 

doping, analgetika, diuretika nebo beta-blokátory. Všechny tyto látky negativně působí 

na tělesné a duševní zdraví sportovce (Tod, Thatcher, Rahman, 2012).   

 V prevenci dopingu a získávání informací o jeho negativních důsledcích na 

organismus by měl mít velmi důležitou roli trenér. Bylo zjištěno, že trenéři nemají 

dostatečné sebevědomí hovořit o této problematice a nemají ani dostatečné znalosti, 

které by plavcům o dopingu mohli nabídnout. Většinou nemají zájem o dopingu s plavci 

diskutovat. Trenéři nemají dostatek znalostí o dopingových postupech, například o 

náhodném testování, biologických pasech nebo o systému pobytu sportovců. Nemají 

informace o antidopingových systémech, které jsou pro sportovce důležité a měli by 

vědět, jak fungují. Studie byla provedena i v plavání. Většina trenérů si absolutně 

nepřipouští, že by v budoucnu mohli být jejich svěřenci testováni antidopingovou 

kontrolou. Z důvodu špatných znalostí o této problematice se svými svěřenci o tomto 

tématu vůbec nediskutují. Vývoj a věda se neustále vyvíjí a jde dopředu a trenéři, kteří 

se dále nevzdělávají, zaostávají za ostatními. Všichni trenéři by se měli kontinuálně 

vzdělávat a poskytovat sportovcům preventivní opatření. Měl by být dodržovaný plán 

profesního rozvoje i ve sportovním odvětví (Engelberg a kol., 2019).  
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3 Empirická část 

Cíle práce 

 Záměrem práce je zjistit zdravotní problémy plavců, délku plavecké sportovní 

kariéry a věk jejího zahájení a ukončení. Dalším cílem je prozkoumat příčiny ukončení 

plavecké sportovní kariéry, výskyt zdravotních problémů, jejich četnost, zda se 

vyskytovaly spíše infekční nebo pohybové problémy a zda mají souvislost se 

specializací na plavecké disciplíny. Cílem je zjistit zájem o plavecký sport po ukončení 

plavecké sportovní kariéry a věnování se jiným sportům. Závěrečným cílem je 

zpracování vyjádření a názor plavců na plaveckou sportovní kariéru a ovlivnění jejich 

zdraví. 

 

Úkoly práce 

1. Prostudovat odbornou literaturu zaměřující se na zdravotní problémy plavců ve 

 specializovaném období plavecké sportovní kariéry. 

2. Stanovit a popsat výzkumný soubor. 

3. Stanovit metody a popsat průběh výzkumného šetření. 

4. Vytvořit dotazník dle stanovených cílů práce a výzkumných otázek určený 

 plavcům specializovaného plaveckého tréninku s ukončenou plaveckou 

 sportovní kariérou. 

5. Zpracovat a definovat výzkumné otázky. 

6. Zpracovat výsledky dotazníku. 

7. Zodpovědět výzkumné otázky. 

8. Stanovit závěr práce a stanovit určitá doporučení využitelná v praxi. 

 

Výzkumné otázky 

1.  Jak dlouho trvala plavecká sportovní kariéra a v jakém věku byla zahájena a 

 ukončena? 

2. Jaký byl cíl plavců v plavecké sportovní kariéře a jakých největších 

 úspěchů plavci během plavecké sportovní kariéry dosáhli? 
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3. Jaká byla nejčastější příčina ukončení plavecké sportovní kariéry?  

4. Jaké druhy zdravotních problémů se nejčastěji vyskytovaly, souvisely se 

 specializací na plaveckou disciplínu? 

5. Mají plavci zájem o plavecký sport po ukončení plavecké sportovní kariéry? 

6. Domnívají se plavci, že byla v tréninkovém plánu v dostatečné míře zařazena 

 regenerace? 
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4 Metodika práce 

Popis výzkumného souboru 

 Výzkumným souborem byli oslovení plavci v České republice, kteří se 

v průběhu své plavecké sportovní kariéry věnovali specializovanému plaveckému 

tréninku a nyní mají již plaveckou sportovní kariéru ukončenou. Dotazník vyplnilo 32 

plavců, z tohoto počtu 20 žen (62,50 %) a 12 mužů (37,50 %). Plavci byli s žádostí o 

vyplnění dotazníku osloveni na základě znalosti jejich plavecké sportovní kariéry, účasti 

ve specializovaném tréninku a ukončení plavecké sportovní kariéry. Většina oslovených 

plavců byla ochotna dotazník vyplnit a zodpovědět všechny položky, které dotazník 

obsahoval. 

 

Použité metody 

 K výzkumnému šetření byla využita metoda dotazníku. Dotazník je explorační 

metodou empirického výzkumu, která je ve výzkumných šetřeních nejvíce využívána. 

Dotazník je charakteristický písemným zodpovězením každé jeho položky, což přináší 

v určitém směru výhody i nevýhody. Mezi výhody patří velké množství oslovených 

respondentů a snadná administrativní činnost. Mezi nevýhody lze zařadit nepravdivé 

odpovědi respondentů, zjištění záměru dotazníku respondenta, nepřiznání pravdivé 

informace respondenta a zkreslení výsledků. Někteří respondenti jsou nuceni v otázce 

s uzavřenou odpovědí vybrat odpověď nejbližší jejich přesvědčení, i když by v případě 

otevřené otázky volili jinou odpověď (Pelikán, 2007). 

 Úspěšnost sběru dat pomocí metody dotazníku závisí ve velké míře na jeho 

délce. Dotazník by neměl respondenty svou délkou, počtem položek a jejich obsahem 

odradit. Ideální čas na vyplnění dotazníku by neměl přesahovat 20 - 30 minut. Autor 

dotazníku by měl vytvořit takový dotazník, který respondenti vyplňují se zájmem. 

Dotazník by měl být spíše kratší a měl by disponovat validnějšími odpověďmi než 

dotazník, který je příliš dlouhý (Punch, 2008). 

 Dotazník byl vytvořený na základě vlastní konstrukce a položky v dotazníku 

jsou primárně zaměřeny na zjištění zdravotních komplikací v průběhu plavecké 

sportovní kariéry. Dotazník obsahuje 30 položek, které jsou rozděleny do čtyř skupin. 

První skupina obsahuje položky zaměřené na základní informace o respondentovi, 
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zjišťuje například jeho věk a pohlaví. Následující skupina položek je zaměřena na 

zjištění informací o plavecké sportovní kariéře, například věk v době začátku plavecké 

sportovní kariéry nebo věk plavce v době jejího ukončení. Třetí skupina položek je 

zaměřena na zdravotní problémy plavce v průběhu jeho plavecké sportovní kariéry. 

Poslední skupina položek se zaměřuje na plavcovu životosprávu, nynější zájem o 

plavecký sport a doplňující informace. Některé položky jsou uzavřené a respondent má 

možnost jediné odpovědi. Některé položky jsou naopak otevřené a respondent se může 

více k danému tématu rozepsat. 29 položek dotazníku bylo povinných, poslední položka 

byla nepovinná a byla zaměřena na doplnění a vyjádření názoru k dané problematice a 

na otázku, zda plavecký sport prospěl jejich zdraví. Tuto poslední položku zodpovědělo 

18 plavců (56,25 %), 14 plavců (43,75 %) položku nezodpovědělo. Dotazník byl 

vytvořený pomocí internetového portálu, který umožnil snadnější sběr dat a zpracování 

výsledků. Z důvodu nízkého počtu respondentů byly využity pouze základní statistické 

metody. 

 

Sběr dat 

 Dotazník a výzkumné šetření bylo schváleno etickou komisí UK FTVS. Sběr dat 

probíhal převážně v průběhu měsíce června. Celkem bylo osloveno 104 plavců s žádostí 

o vyplnění dotazníku. Dotazník vyplnilo pouze 32 plavců. Plavci byli osloveni 

prostřednictvím e-mailové komunikace nebo s využitím komunikace, kterou umožňují 

sociální sítě. Vyplnění dotazníku probíhalo online pomocí internetového portálu 

umožňující vytvoření dotazníku, sběr odpovědí a zpracování jejich výsledků. Plavcům 

byl zaslaný internetový odkaz, po jehož otevření se zobrazil úvod k dotazníku a 

následně i jeho položky. Oslovení plavci měli možnost položky postupně zodpovědět. 

Zaslání internetového odkazu bylo doplněno průvodním dopisem s informacemi o 

záměru práce a instrukcemi k vyplnění dotazníku. S žádostí o vyplnění dotazníku byli 

osloveni plavci, kteří se v průběhu plavecké sportovní kariéry věnovali 

specializovanému plaveckému tréninku a nyní mají plaveckou sportovní kariéru 

ukončenou.  

 Způsob sběru dat přinášel výhody v přesném sledování stavu vyplnění 

dotazníku, okamžitém přičtení každého vyplněného dotazníku a ke snadnějšímu 

zpracování výsledků práce. Někteří plavci po oslovení s žádostí o vyplnění dotazníku 

odpověděli ihned a také téměř okamžitě dotazník vyplnili. Někteří plavci přislíbili jeho 
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vyplnění, ale dotazník nevyplnili a poslední skupinou byli plavci, kteří na prosbu o 

vyplnění dotazníku nereagovali vůbec. Výběr plavců probíhal na základě dvou kritérií. 

Prvním kritériem byla podmínka účasti ve specializovaném plaveckém tréninku 

v průběhu plavecké sportovní kariéry, druhá podmínka byla ukončení plavecké 

sportovní kariéry.  
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5 Výsledky 

5. 1 Základní informace 

 Mezi základní informace, které jsme zjišťovali, patřilo pohlaví a věk plavců. 

Pohlaví je znázorněno ve výsečovém grafu, věk v tabulce. 

 

 

Obrázek č. 1: Pohlaví 

 

 Dotazník vyplnilo celkem 32 plavců (100 %), z toho bylo 20 žen (62,50 %) a 12 

mužů (37,50 %). Většinu dotazovaných plavců tvořily ženy. 

 

Věk Průměr Minimum Maximum Medián Modus 

Ženy 25,35 19 51 24 19 

Muži 28,00 18 44 28 23 

Celkem 26,34 18 51 25 19 

 
Tabulka č. 1: Věk 

  

 Průměrný věk plavců byl 26,34 let. Průměrný věk žen byl 25,35 let a mužů 28 

let. Nejmladšímu plavci bylo 18 let, nejstaršímu plavci 51 let. Nemladší ženě 19 let, 

nejmladšímu muži 18 let. Nejstarší ženě 51 let a nejstaršímu muži 44 let. Nejčastější 

věk plavců byl 19 let. Plavci, kteří odpověděli na dotazník, byli spíše mladší a 

plaveckou sportovní kariéru ukončili relativně brzy. 
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5. 2 Plavecká sportovní kariéra 

 Výsledky obsahující informace z položek týkajících se plavecké sportovní 

kariéry jsou znázorněny převážně pomocí tabulek a grafů. 

 

Největší 

úspěch 

Věková 

Kategorie 

Počet plavců 

1. - 3. místo Četnost (%) Účast Četnost (%) 

MS Dospělí 1 3,13 1 3,13 

ME Dospělí 1 3,13 3 9,38 

MEJ Junioři - - 3 9,38 

MČR Dospělí 3 9,38 4 12,49 

MČR Dorost 7 21,85 2 6,25 

MČR Žactvo 2 6,25 2 6,25 

Jiné Dospělí, žactvo 3 9,38 - - 

 
Tabulka č. 2: Největší dosažený úspěch 

 

Vysvětlivky: ME - Mistrovství Evropy, MEJ - Mistrovství Evropy juniorů, MČR - Mistrovství 

České republiky, MS - Mistrovství světa 

 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že svých největších úspěchů plavci dosáhli 

spíše v dorosteneckém než v dospělém věku. Nejčastěji byli plavci úspěšní na 

Mistrovství České republiky v dorostenecké a v dospělé kategorii. Na těchto 

mistrovstvích nejčastěji získávali medaile za 1. až 3. místo. 

 V kategorii s názvem Jiné jsou zahrnuty úspěchy jednotlivců, umístěni na 2. 

místo na Multiutkání juniorů v kategorii dorostu, 2. místo na Krajských závodech 

v kategorii žactva, 1. místo na Olympiádě dětí a mládeže v kategorii žactva. 
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Věk v době dosažení úspěchu Počet plavců Četnost (%) 

13 - 14 let 7 21,88 

15 - 16 let 7 21,88 

17 - 18 let 14 43,74 

19 let a více 4 12,50 

 
Tabulka č. 3: Věk v době dosažení největšího úspěchu 

 

 Dle údajů ve výše uvedené tabulce plavci největšího úspěchu v plavecké 

sportovní kariéře dosáhli nejčastěji v dorosteneckém věku 17 - 18 let. Ve věkové 

kategorii žactva a mladšího dorostu dosáhl úspěchu stejný počet plavců (21,88 %). 

Nejmenší počet plavců úspěchu dosáhl v dospělém věku (12,50 %). 

 

Cíl v plavecké kariéře Počet plavců Četnost (%) 

1. - 3. místo OH, účast 8 25,00 

1. - 3. místo na MČR 10 31,24 

Účast na MS 2 6,25 

Účast na ME, MEJ 5 15,63 

Žádný konkrétní cíl 4 12,50 

Jiný 3 9,38 

 
Tabulka č. 4: Cíl v plavecké kariéře 

 

 V průběhu plavecké sportovní kariéry mělo za cíl 10 z oslovených plavců (31,24 

%) umístit se na 1. - 3. místě na Mistrovství České republiky. Účasti nebo medailového 

umístění na Olympijských hrách chtělo dosáhnout 8 plavců (25,00 %). Někteří plavci se 
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chtěli zúčastnit ME a MEJ. Žádný konkrétní cíl neměli 4 plavci (12,50 %). Do kategorie 

s názvem Jiný jsou zařazeni plavci, kteří měli za cíl účastnit se mezinárodních závodů, 

dostat se do reprezentace a dosáhnout osobního rekordu. 

 Z výsledků vyplývá, že pouze 9,38 % plavců během své plavecké sportovní 

kariéry dokázalo dosáhnout svého cíle. 90, 62 % plavců cíl své plavecké sportovní 

kariéry naplnit nedokázalo. 

 

Počet let Počet plavců Průměr Minimum Maximum Medián Modus 

6 - 10 let 13 8,92 6 10 10 10 

11 - 14 let 13 12,69 11 14 12 12 

≥ 15 let 6 17,50 15 20 17 16 

Celkem 32 12,10 6 20 12 10 

 
Tabulka č. 5: Doba trvání plavecké sportovní kariéry 

 

 Doba trvání plavecké sportovní kariéry je rozdělena na období 6 - 10 let, 11 - 14 

let a na období delší rovno 15 let. Průměrná doba plavecké sportovní kariéry byla 12,10 

let. Nejčastěji trvala plavecká sportovní kariéra 10 let. Nejkratší doba plavecké 

sportovní kariéry byla 6 let a nejdelší doba 20 let. Z tabulky vyplývá, že plavecká 

sportovní kariéra oslovených plavců nebyla dlouhodobá. 

 

Věk ukončení Počet plavců Průměr Minimum Maximum Medián Modus 

15 - 18 let 11 16,64 15 18 17 17 

19 - 23 let 16 20,13 19 23 19,50 19 

≥ 24 let 5 27,20 24 30 26 26 

Celkem 32 20,10 15 30 19 19 

 
Tabulka č. 6: Věk ukončení plavecké sportovní kariéry 
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 Plaveckou sportovní kariéru plavci v průměru ukončili ve věku 20,10 let. 

Nejvíce plavců kariéru ukončilo mezi 19. a 23. rokem. Nejčastěji plavci ukončili kariéru 

v 19 letech. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejmladší plavec kariéru ukončil v 15 

letech a nejstarší plavec ve 30 letech. 

 

 

Tabulka č. 7: Důvody ukončení plavecké sportovní kariéry 

  

 V předchozím grafu jsou znázorněny důvody ukončení plavecké sportovní 

kariéry. Nejčastějším důvodem byly zdravotní problémy (operace, zánět ledvin, 

problémy s koleny, zranění kotníku, oslepnutí na jedno oko, výrůstky na krčním 

obratli). Tento důvod uvedlo 40,63 % plavců. Dalšími důvody bylo věnování se studiu 

(25,00 %) a ztráta motivace (25,00 %). Tři plavci ukončili plaveckou sportovní kariéru 

z důvodu nevyhovujících podmínek pro sport (přechod k triatlonu, nedostatek financí, 

neprodloužení smlouvy). 

 

 

Obrázek č. 2: Zvažování ukončení plavecké sportovní kariéry 
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 Méně než jednou za rok zvažovalo během plavecké sportovní kariéry její 

ukončení 12 plavců (37,50 %). Ani jednou nechtělo kariéru za celou její dobu ukončit 

11 plavců (34,38 %). Jednou za tři měsíce ji chtělo ukončit 7 plavců (21,88 %). 

 

 Vybrané body ze stupnice škály od 1 - 10 

3 6 7 8 9 10 

Počet plavců 1 1 13 10 4 3 

 
Tabulka č. 8: Spokojenost s plaveckou sportovní kariérou 

 

 Dle následující tabulky je většina plavců se svou plaveckou sportovní kariérou 

spokojena. Nejvíce plavců zvolilo na škále 1 - 10 sedm bodů, nejmenší počet plavců 

zvolilo možnost se třemi a se šesti body. Absolutní spokojenost s kariérou se vyskytla u 

třech plavců. Průměrná hodnota spokojenosti byla 7,69. 

 

5. 3 Zdravotní problémy 

 Výsledky jsou zpracovány na základě subjektivního hodnocení jednotlivých 

plavců a jsou vyjádřeny ve výsečových grafech a tabulkách.  

 

 

 
 

Obrázek č. 3: Výskyt zdravotních problémů 

 

5; 15,63% 

15; 46,88% 

8; 25,00% 

4; 12,50% 
Nikdy

Méně než jednou

za rok

Jednou za tři

měsíce

Jednou za měsíc



 

43 

 Méně než jednou za rok mělo zdravotní problémy během plavecké sportovní 

kariéry 15 plavců (46,88 %), 8 plavců (25,00 %) uvedlo, že jednou za tři měsíce, 5 

plavců (15,63 %) nikdy a 4 plavci (12,50 %) jednou za měsíc. 

 

 

Obrázek č. 4: Příčina zdravotních problémů 

 

 Nejčastější příčinou zdravotních problémů bylo přetrénování, tuto skutečnost 

uvedlo 14 plavců (43,75 %). Dalšími důvody byly nedostatečná regenerace (21,88 %) a 

infekční onemocnění (18,75 %). Pohybové onemocnění a úraz mělo zastoupení ve 

čtyřech případech (12,50 %). 
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Specializace Zdravotní problém 

Disciplína Počet Žádný 

Syndrom 

bolestivého 

ramene 

Bolesti 

zad 

Bolesti 

kloubů 
Jiné 

Motýlek 8 3 2 2 - 1 

Znak 5 1 2 2 - - 

Prsa 9 3 3 - 1 2 

Kraul 18 5 9 1 2 2 

Polohový závod 9 1 5 - 2 1 

 
Tabulka č. 9: Pohybové problémy u jednotlivých specializací 

 

 Syndrom bolestivého ramene, který je typický pro plavce specializující se na 

kraulové disciplíny se vyskytoval u poloviny plavců specializujících se na kraulové 

disciplíny. V jedné třetině plavců specializujících se na disciplínu prsa měli problém 

s rameny, další třetina žádný a pouze dva plavci uvedli problémy s klouby a zánět třísla, 

úraz páteře a zápěstí v důsledku nehody. Problémy se zády a rameny uvedli specialisté 

na motýlek a znak. 

 

 

Obrázek č. 5: Konzultace zdravotního stavu s trenérem 

 

 Zdravotní problémy konzultovalo s trenérem 30 plavců (93,75 %), pouze 2 

plavci (6,25 %) uvedli, že zdravotní problémy s trenérem nekonzultovali. 
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Obrázek č. 6: Zájem trenéra o zdravotní stav 

  

 Zájem trenéra o zdravotní stav plavců uvedlo 16 plavců (50,00 %), 10 plavců 

(31,25 %) uvedlo, že se spíše zajímal o jejich zdravotní stav, 5 plavců (15,63 %) uvedlo, 

že trenér o jejich zdravotní stav během plavecké kariéry spíše zájem neměl, 1 plavec 

(3,13 %) uvedl, že zájem neměl. 

 

 

Obrázek č. 7: Výskyt úrazu během plavecké sportovní kariéry 

 

 Výskyt úrazu během plavecké sportovní kariéry uvedlo 15 plavců (46,88 %), 17 

plavců (53,13 %) uvedlo, že úraz během plavecké sportovní kariéry nemělo. 
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Obrázek č. 8: Úraz během plavecké sportovní kariéry 

 

 Nejčastější příčinou úrazu byl úraz v jiném sportu (fotbal, jízda na snowboardu, 

doplňkové sporty v rámci suché přípravy). Úraz přímo při plaveckém tréninku (zlomená 

ruka a vyražený zub při dohmatu) uvedli 2 plavci (13,33 %). 

 

 

Obrázek č. 9: Výskyt onemocnění 

 

 Častější výskyt infekčních onemocnění pozorovalo 13 plavců (40,63 %), 10 

plavců (31,25 %) uvedlo, že se u nich spíše vyskytovaly pohybové problémy. Oba 

druhy onemocnění se vyskytovaly u 5 plavců (15,63 %). Žádné problémy se 

nevyskytovaly u 4 plavců (12,50 %). 
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Obrázek č. 10: Druhy infekčních onemocnění 

 

 Mezi nejvíce vyskytované druhy infekčních onemocnění byla angína a chřipka 

(21,88 %). Dále se nejčastěji vyskytovaly záněty dutin, ekzémy, plísně na nohou, 

mononukleóza, zápal plic, bolest ucha, streptokok a astma. 

 

 

Obrázek č. 11: Výskyt nachlazení 

 

 Největší počet plavců uvedl (53,13 %), že bývali nachlazeni jednou za tři 

měsíce, 11 plavců (34,38 %) uvedlo, že méně než jednou za rok, 3 plavci (9,38 %) 

jednou za měsíc a 1 plavec (3,13 %) nebyl nachlazený nikdy. 
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Obrázek č. 12: Nejčastější výskyt zdravotních problémů dle období 

 

 Výskyt zdravotních problémů dle období nepozorovalo 11 plavců (34,38 %). 

Plavci pozorovali nejčastější výskyt zdravotních problémů v přípravném období (31,25 

%). Naopak nejméně je provázely problémy v přechodném období. 

 

 

 
Obrázek č. 13: Nejčastější pohybový problém 

 

 Nejčastěji se vyskytujícím zdravotním pohybovým problémem, který měl 

největší vliv na plaveckou sportovní kariéru, byl syndrom bolestivého ramene (40,63 

%), 9 plavců (28,13 %) nemělo žádný pohybový problém. Bolesti zad a kloubů byly 

zastoupeny stejnou měrou (9,38 %). V položce s názvem Jiné plavci zvolili zástavu 

srdce, zánět třísla a úraz zápěstí a páteře. 

11; 34,38% 

10; 31,25% 

5; 15,63% 

4; 12,50% 

2; 6,25% 

Ne

V přípravném

V předzávodním

V závodním

V přechodném

9; 28,13% 

13; 40,63% 

4; 12,50% 

3; 9,38% 

3; 9,38% 

Žádný

Syndrom bol. ramene

Bolesti zad

Bolesti kloubů

Jiné



 

49 

 

Obrázek č. 14: Podstoupení operace 

 

 Žádnou operaci během plavecké sportovní kariéry nepodstoupilo 26 plavců 

(81,25 %), 6 plavců (18,75 %) uvedlo, že operaci podstoupilo. 

 

Obrázek č. 15: Druh operace 

 

 U plavců, kteří podstoupili během plavecké sportovní kariéry operaci, proběhly 

gynekologické operace, operace kolene a kardiochirurgická operace (srdeční arytmie). 
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5. 4 Životospráva a regenerace 

 Životospráva a regenerace zastupuje v plavecké sportovní kariéře významnou 

roli. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech. 

 

Obrázek č. 16: Souvislost zdravotního stavu se životosprávou 

 

 Méně než polovina plavců (34,38 %) se domnívá, že měl jejich zdravotní stav 

v průběhu plavecké sportovní kariéry souvislost s dodržováním správné životosprávy. 

Více než polovina plavců (65,63 %) se domnívá, že zde souvislost nebyla. 

 

 

Obrázek č. 17: Dodržování správné životosprávy 

  

 Méně než polovina plavců (46,88 %) se domnívá, že během plavecké sportovní 

kariéry dodržovali správnou životosprávu, 7 plavců (21,88 %) se domnívá, že spíše ano, 

7 plavců (21,88 %) se domnívá, že spíše ne a 4 plavci (12,50 %) se domnívají, že ne. 
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Obrázek č. 18: Oblasti životosprávy 

 

 V rámci dodržování životosprávy se plavci nejvíce zaměřovali na stravování 

(34,38 %) a na spánek (31,25 %), 8 plavců (25,00 %) uvedlo, že na žádnou z uvedených 

oblastí, což může znamenat, že se zaměřovali na všechny stejně nebo se na životosprávu 

nezaměřovali vůbec. Pouze 3 plavci (9,38 %) se nejvíce zaměřovali na regeneraci. 

 

 

Obrázek č. 19: Užívání výživových doplňků 

 

 Výživové doplňky a doplňky na podporu zdraví užívalo během plavecké 

sportovní kariéry 18 plavců (56,25 %), 14 plavců (43,75 %) tyto doplňky neužívalo. 
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Obrázek č. 20: Druhy užívaných výživových doplňků 

 

 Polovina z oslovených plavců (50,00 %) užívala během plavecké sportovní 

kariéry aminokyseliny (L-Carnitine, BCAA), 9 plavců (28,13 %) užívalo vitaminy 

(vitamin B, vitamin C), 8 plavců (25,00 %) proteiny (Nutrend), 5 plavců (15,63 %) 

užívalo sacharidy (Gainer, Maltodextrin), 3 plavci (9,38 %) užívali minerály (vápník, 

hořčík, magnezium). 

 Někteří plavci uvedli, že užívali NO produkty a Turbosnack a Napalm na 

podporu energie. V grafu nejsou zařazeni, protože tyto výživové doplňky neslouží 

k podpoře zdraví a urychlení regenerace. 

 

 

Obrázek č. 21: Dostatečná regenerace 

 

 Polovina plavců (50 %) se domnívá, že v tréninkovém plánu nebyla v dostatečné 

míře zařazena regenerace, 4 plavci (12,50 %) se domnívají, že zařazena nebyla vůbec, 
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10 plavců (31,25 %) se domnívá, že byla spíše zařazena a 2 plavci (6,25 %) se 

domnívají, že zařazena byla. 

 

 

Obrázek č. 22: Formy regenerace 

 

 Plavci využívali více pasivní regeneraci než aktivní regeneraci. Nejčastěji 

využívali saunu, parní komoru a vířivku (62,50 %), masáž (37,50 %) a protahování 

(31,25 %). 

 

Obrázek č. 23: Souvislost zdravotního stavu a správné životosprávy 

 

 Méně než polovina plavců (34,38 %) se domnívá, že jejich zdravotní stav měl 

souvislost s dodržováním správné životosprávy, 21 plavců (65,63 %) se domnívá, že 

zde souvislost nebyla. 
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5. 5 Doplňující informace 

 Doplňující informace jsou zaměřeny na věnování se sportu a plavání ve volném 

čase po ukončení plavecké sportovní kariéry a jeho četnost. 

 

 

Obrázek č. 24: Sport ve volném čase 

 

 Více než polovina plavců (81,25 %) se ve volném čase věnuje sportu, 6 plavců 

(18,75 %) se ve volném času sportu nevěnuje. V této položce minimum plavců 

odpovědělo na část položky, jak často se danému sportu věnují, proto není tato část 

položky zpracována. 

 

 

Obrázek č. 25: Druhy sportu ve volném čase 

 

 Méně než polovina plavců (46,88 %) uvedla, že se ve volném čase věnují 

nejvíce běhu, 12 plavců (37,50 %) uvedlo, že se věnují cyklistice, 9 plavců (28,13 %) 

uvedlo, že se ve volném čase věnují fitness a posilování. 
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Obrázek č. 26: Plavání ve volném čase 

 

 Ve volném čase se v současnosti plavání po plavecké sportovní kariéře věnuje 

21 plavců (65,63 %), 11 plavců (34,38 %) uvedlo, že se plavání ve volném čase 

nevěnuje. 

 

 

Obrázek č. 27: Četnost provozování plavání 

 

 Plavci se plavání nejčastěji věnují jednou až dvakrát týdně (28,13 %), 5 plavců 

(15,62 %) se plavání věnuje několikrát měsíčně. Jednou za půl roku se plavání věnují 

dva plavci (6,25 %). 
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6 Diskuse 

 Cílem práce je zjistit druh onemocnění a zdravotních problémů vyskytujících se 

u plavců absolvujících specializovaný plavecký trénink a dozvědět se informace o 

průběhu plavecké sportovní kariéry. Záměrem práce je dále zjistit dobu trvání plavecké 

sportovní kariéry, příčiny jejího ukončení, a především zda měly na ukončení vliv 

zdravotní problémy. Dále zjistit, zda zdravotní problémy plavců souvisely s jejich 

specializací na plavecké disciplíny, jaký druh onemocnění se mezi plavci nejčastěji 

vyskytoval, jaké byly nejčastější příčiny zdravotních problémů a zda měly souvislost 

s dodržováním životosprávy plavců. 

 Výsledky zejména z oblasti zdravotních problémů a životosprávy a regenerace 

jsou subjektivním hodnocením jednotlivých plavců a jejich vnímání a hodnocení situací 

během jejich plavecké sportovní kariéry. Výzkumným souborem byli plavci, kteří se 

dříve věnovali specializovanému tréninku a nyní mají plaveckou sportovní kariéru 

ukončenou. Věkové rozpětí oslovených plavců je široké a jejich věk se významně liší. 

Jejich plavecké sportovní kariéry pravděpodobně proběhly v odlišných společenských 

podmínkách, ve kterých se lišil například režim nebo podmínky tréninku. Významně se 

posunul věk vrcholné výkonnosti z mladšího věku do staršího. Dlouhé plavecké 

sportovní kariéry nebyly například před třiceti lety obvyklé. 

 Plavecká sportovní kariéra trvala průměrně 12 let. Nejkratší plavecká sportovní 

kariéra trvala 6 let (důvodem byla ztráta zájmu o sport, fyzické problémy a metody 

trenéra), nejdelší 20 let (důvodem byl věk - 26 let). Nejčastěji trvala plavecká sportovní 

kariéra 10 let. Domníváme se, že plavecké sportovní kariéry ve výzkumném souboru 

byly spíše krátkodobé. Plavci kariéru nejčastěji ukončili mezi 19. a 23. rokem, 

průměrně ve věku 20 let. V současné době jsou ve sportovním plavání spíše trendem 

dlouhodobé plavecké sportovní kariéry, které mohou trvat 15 - 20 let, navzdory tomu, 

že plavci vrcholných výkonů dosahují relativně brzo, například již v šestnácti letech.  

 Plavci dosáhli největších úspěchů spíše v dorosteneckém než v dospělém věku, 

mezi 17. a 18. rokem. Největších úspěchů dosáhli na Mistrovství České republiky, kde 

se umístili nejčastěji na 1. - 3. místě. Největším úspěchem mezi vybranými plavci bylo 

získání 2. místa na Mistrovství světa. Nejčastějším hlavním cílem v plavecké sportovní 

kariéře bylo umístění na 1. - 3. místě na Mistrovství České republiky, tento cíl si 

stanovilo 31,24 % plavců, 25,00 % plavců uvedlo, že by se v plavecké sportovní kariéře 
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chtěli zúčastnit Olympijských her nebo se zde umístit na 1. - 3. místě. Často zmíněným 

cílem byla také účast na Mistrovství Evropy a Mistrovství Evropy juniorů (15,63 %). 

Z výsledků vyplývá, že cíl plavecké sportovní kariéry dokázalo splnit pouze 9,38 % 

plavců, nicméně většina plavců byla se svojí plaveckou sportovní kariérou spíše 

spokojena.  

 Hlavním a nejčastějším důvodem ukončení plavecké sportovní kariéry byly 

zdravotní problémy (40,63 %). Dále plavci často ukončili plaveckou sportovní kariéru z 

důvodu studia a ztráty motivace. Plavci, kteří ukončili plaveckou sportovní kariéru ze 

zdravotních důvodů, uváděli různá pohybová a infekční onemocnění.  

 Dle výsledků se zdravotní problémy u plavců nevyskytovaly opakovaně, ani 

příliš často. Zdravotní problémy se vyskytovaly většinou méně než jednou za rok nebo 

jednou za tři měsíce. Plavci se domnívají, že jejich zdravotní problémy nejčastěji 

vycházejí z přetrénování, z nadměrné fyzické a psychické zátěže. Dalším důvodem, 

který uváděli, bylo nedostatečné zastoupení regenerace v tréninkovém plánu. Výskyt 

infekčních a pohybových onemocnění měl podobné zastoupení. Z výsledků lze 

usuzovat, že trenéři měli na plavce vysoké nároky a nezařazovali do tréninkového plánu 

v dostatečné míře regeneraci. 62,50 % plavců se domnívá, že regenerace v dostatečné 

míře v tréninkovém plánu zařazená nebyla.  

 Nejčastějším pohybovým problémem mezi plavci ve výzkumném souboru byl 

syndrom bolestivého ramene. Výskyt tohoto zdravotního problému jsme očekávali, 

protože syndrom se nejčastěji vyskytuje právě ve sportovním plavání, jelikož tato část 

těla je při plavání přetěžovaná. Dle očekávání se nejčastěji syndrom bolestivého ramene 

vyskytl u plavců specializujících se na kraulové disciplíny. Očekávali jsme, že plavci 

specializující se na plavecký způsob prsa budou mít problémy s klouby a s koleny, což 

se ve velké míře nepotvrdilo. Plavci specializující se na plavecký způsob motýlek a 

znak měli spíše problémy se zády a s rameny. U plavců specializujících se na polohové 

závody se také nejčastěji vyskytoval syndrom bolestivého ramene. V literatuře se uvádí 

souvislost mezi plaveckými způsoby a pohybovými problémy, například u plavců 

specializujících se na plavecký způsob kraul se nejčastěji vyskytuje syndrom 

bolestivého ramene. U plavců specializujících se na plavecký způsob motýlek, bolesti 

zad a u plavců specializujících se na plavecký způsob prsa bolesti kolen. V této 

souvislosti jsme se nezabývali délkou tratí a pohybovými problémy. 
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Méně než polovina plavců (46,88 %) uvedla, že během plavecké sportovní kariéry 

neměla žádný úraz. Ti, co úraz měli, ve většině případů uvedli, že se jim úraz stal 

v důsledku jiného sportu, například při suché přípravě nebo při zimních sportech. 

 Domnívali jsme se, že se u plavců budou častěji vyskytovat infekční 

onemocnění než pohybové. Zjistili jsme, že se tyto dva druhy onemocnění vyskytovaly 

přibližně ve stejné míře. Z infekčních onemocnění (40,63 %) se nejčastěji vyskytovala 

angína nebo chřipka (21,88 %), ostatní onemocnění byla zastoupena v podobné míře 

(mononukleóza, plísně na nohou, ekzém, zánět dutin. Astma se vyskytlo pouze 

v jediném případě. Plavci uvádí, že nejčastěji se jejich zdravotní problémy vyskytovaly 

v přípravném období (31,25 %), podobný počet plavců (34,38 %) uvádí, že větší výskyt 

onemocnění během roku v jednotlivých obdobích přípravy nezaznamenala. Výskyt 

onemocnění v přípravném období může být častější z důvodu změny období z 

přechodného období, které je pro plavce nejméně náročné, do přípravného, které je 

náročnější. Nejméně problémů plavci měli v období přechodném (6,25 %). Očekávali 

jsme, že plavci nebudou mít natolik závažné zdravotní problémy, aby museli podstoupit 

operaci. Zjistili jsme, že podstoupené operace nesouvisely s plaveckým sportem. Plavci 

uvedli operace gynekologické, kardiochirurgickou operaci a v jediném případě operaci 

kolene.  

 Méně než polovina plavců (34,38 %) uvedla, že zdravotní stav měl souvislost 

s dodržováním správné životosprávy. Většina plavců (81,82 %), kteří v průběhu 

plavecké sportovní kariéry dodržovali správnou životosprávu, se domnívá, že mezi 

dodržováním správné životosprávy a zdravotním stavem je určitá souvislost. Plavci 

životosprávu spíše dodržovali. Nejvíce plavců se zaměřovalo na stravování a spánek, 

nejméně plavců naopak na regeneraci, což poukazuje na souvislost nedostatečné 

regenerace v tréninkovém plánu. Plavci nejvíce využívali pasivní regeneraci, zejména 

saunu, parní komoru a vířivku (62,50 %). Dále masáže, protahování a spánek. 

 Více než polovina plavců (56,25 %) uvádí, že během plavecké sportovní kariéry 

užívali výživové doplňky. Nejčastěji užívali aminokyseliny, vitamíny a proteiny. Jeden 

plavec uvedl, že užíval kloubní výživu z důvodu opotřebení chrupavky. Z hlediska 

náročnosti plaveckého sportu a jeho specifického prostředí jsme očekávali, že se plavci 

po ukončení plavecké sportovní kariéry spíše nebudou plavání věnovat ani na rekreační 

úrovni a dají přednost jiným sportům. Překvapilo nás, že je tomu právě naopak. Více 

než polovina plavců (65,63 %) se plavání ve volném čase věnuje. Plavání se věnují 
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nejčastěji jednou až dvakrát týdně nebo několikrát měsíčně. Z ostatních sportů se plavci 

nejvíce věnují běhu a cyklistice.  

 Většina plavců uvedla, že plavecký sport spíše prospěl jejich zdraví. Většina se 

domnívá, že přispěl fyzickému, ale i psychickému zdraví a pozitivně ovlivnil jejich 

charakterové vlastnosti, zlepšil odolnost a naučil sportovce správné životosprávě. Plavci 

se domnívají, že plavecký sport je zdravý a prospěšný, ale již ne na vrcholové úrovni. 

Jsou názoru, že na vrcholové úrovni plavání spíše poškozuje zdraví, a nelze ho 

provozovat po delší dobu. Mezi jeho negativní stránky, které plavci uváděli, patří 

například morfologické změny, předsunutá ramena, ohnutá záda a hypermobilní 

kotníky. Plavci se domnívají, že jim plavecký sport umožnil snadnější udržení kondice i 

po ukončení plavecké sportovní kariéry, přispěl k všestrannosti pohybu a zajistil 

průpravu do dalších sportů, podporu imunitního systému, například díky zimnímu 

otužování. Někteří plavci v tréninkovém plánu postrádali větší množství 

kompenzačních cvičení a cvičení na zpevnění a stabilizaci těla.  

 Někteří se domnívají, že jsou v České republice nedostatečné podmínky pro 

plavecký sport na vrcholové úrovni, nedostatečná spolupráce s odborníky, například s 

fyzioterapeuty. Dva plavci, kteří konkrétně rozepsali důvod ukončení plavecké 

sportovní kariéry, uvedli problém s kolenem v souvislosti s ranou specializací na 

plavecký způsob prsa ve 14 letech. V druhém případě šlo o půlroční přerušení tréninku 

z důvodu nákazy infekční mononukleózou. S vysokou motivací vrátit se co nejdříve do 

tréninku došlo k dalšímu zdravotnímu problému, výrůstkům na krční páteři a ukončení 

kariéry z důvodu neschopnosti dále komplexně trénovat. 

 V průběhu zpracování výsledků práce jsme zjistili, že by položky v dotazníku 

mohly být vytvořené ve více případech s konkrétními možnostmi odpovědí. Přispělo by 

to ke snadnějšímu zpracování výsledků. Mnoho plavců bohužel ne vždy odpovědělo na 

to, co otázka zjišťovala. Mohlo to být nepozorností plavce při vyplňování dotazníku 

nebo nejasně definovanou nebo nesrozumitelnou otázkou. Tento fakt mírně 

komplikoval zpracování výsledků a mohl výsledky nepatrně ovlivnit. Překvapila nás 

velmi kvalitní plavecká sportovní kariéra v různém věkovém rozmezí. Dále nás 

překvapilo zjištění, že se plavci domnívají, že v tréninkovém plánu nebyla v dostatečné 

míře zařazena regenerace a že tento fakt mohl přispět ke zdravotním problémům. Příští 

šetření by mohlo být zaměřené na zdravotní problémy konkrétního druhu nebo 

zdravotní problémy v jiném období plavecké sportovní kariéry. 
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7 Závěr 

 Plavecká sportovní kariéra by měla být naplněná, měla by mít dosažitelný 

konkrétní hlavní cíl a plavec by během její doby neměl ztratit motivaci k dosažení 

tohoto cíle. V současné době jsou ve vrcholovém plavání trendem dlouhodobé plavecké 

kariéry a udržení špičkové výkonnosti po dlouhou dobu. V této práci jsme se zaměřili 

především na vliv zdravotních problémů, na průběh plavecké sportovní kariéry, na její 

délku a příčiny jejího ukončení. 

  Výzkumného šetření se zúčastnili plavci, kteří se věnovali specializovanému 

plaveckému tréninku a plaveckou sportovní kariéru mají již ukončenou. Cílem bylo 

zjistit průběh plavecké sportovní kariéry, vliv zdravotních problémů, dále přístup 

k životosprávě a provozování sportovní aktivity po ukončení plavecké sportovní 

kariéry. Zajímal nás názor a postoj plavců k plavecké sportovní kariéře, sportovnímu 

plavání a jeho vlivu na zdraví. 

 Cílem práce bylo zjistit výskyt zdravotních problémů ovlivněné 

specializovaným plaveckým tréninkem. Výzkumné otázky byly zaměřeny především ke 

zjištění informací k plavecké sportovní kariéře a zdravotním problémům. Zjistili jsme 

dobu trvání plavecké sportovní kariéry, věk jejího zahájení a ukončení a cíle plavců 

v plavecké sportovní kariéře. Plavecké sportovní kariéry byly ve srovnání se 

současnými plaveckými sportovními kariérami spíše krátkodobějšího charakteru, plavci 

nejčastěji dosahovali úspěchů na Mistrovstvích České republiky. Potvrdilo se, že 

nejčastější příčinou ukončení plavecké sportovní kariéry byly zdravotní problémy. 

Nejčastěji se vyskytoval syndrom bolestivého ramene. Po ukončení plavecké sportovní 

kariéry se většina plavců dále věnuje plavání. Domníváme se, že cíl práce byl splněn. 

 Výsledky práce jsou ovlivněny nízkým počtem respondentů. Z výsledků je ale 

patrné, že plavci plaveckou sportovní kariéru ukončili spíše předčasně a nezapadají do 

současného trendu dlouhodobých plaveckých sportovních kariér. Trenéři by se mohli 

více zaměřit na regeneraci a brát v úvahu zdravotní stav plavců. Domníváme se, že 

většina plavců, obzvlášť v dospívajícím věku, neměla příliš znalostí o správné 

životosprávě, proto se domnívají, že její dodržování vliv na zdravotní problémy a 

plaveckou sportovní kariéru nemělo. 

 Někteří plavci zmínili nedostatečné zázemí a podmínky pro vrcholový sport 

v České republice a domnívají se, že vrcholový sport spíše škodí zdraví. Ve většině 
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případů plavcům plavecký sport z mnoha hledisek prospěl a věnují se mu nyní například 

z trenérské pozice a na rekreační úrovni.  
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Příloha č. 3 Dotazník 

 

1) Uveďte Vaše pohlaví 

 • Muž 

 • Žena 

2) Uveďte Váš věk: 

3) Jaký byl Váš největší úspěch v plavecké sportovní kariéře? Uveďte název 

 soutěže, věkovou kategorii a umístění. 

4) V kolika letech jste úspěchu dosáhl/a? 

5) Na jaké disciplíny jste se specializoval/a? Například 200 m znak, 100 m prsa. 

6) Jakého úspěchu jste v plavecké sportovní kariéře chtěl/a dosáhnout? 

7) Kolik let trvala Vaše plavecká sportovní kariéra? 

8) V kolika letech jste ukončil/a plaveckou sportovní kariéru? 

9) Z jakého důvodu jste ukončil/a plaveckou sportovní kariéru? 

10) Jak často jste měl/a chuť plaveckou sportovní kariéru v jejím průběhu 

 ukončit? 

 • Nikdy 

 • Méně než jednou za rok 

 • Jednou za tři měsíce 

 • Jednou za měsíc 

 • Více než jednou za týden 

11) Jak byste ohodnotil/a Vaši spokojenost s vlastní plaveckou sportovní 

 kariérou? Napište číslo od 0 - 10. (0 = nejsem vůbec spokojen/a, 10 = jsem 

 velmi  spokojen/a)  

 



 

 

12) Jak často jste měl/a během plavecké sportovní kariéry zdravotní problémy? 

 • Nikdy 

 • Méně než jednou za rok 

 • Jednou za tři měsíce 

 • Jednou za měsíc 

 • Více než jednou za týden 

13) Jaká byla podle Vás příčina Vašich zdravotních problémů? 

14) Řešil/a jste své zdravotní problémy s trenérem? 

 • Ano 

 • Ne 

15) Zajímal se trenér o Váš zdravotní stav? 

 • Ano 

 • Spíše ano 

 • Spíše ne 

 • Ne 

16) Měl/a jste během plavecké sportovní kariéry úraz? Pokud ano, čím byl 

 způsobený? 

 • Ne 

 • Ano, doplňte, čím byl způsobený: 

17) Pozoroval/a jste během plavecké sportovní kariéry spíše výskyt pohybových 

 problémů nebo infekčních onemocnění? Napište kterých. 

18) Jak často jste býval/a nachlazena? 

 • Nikdy 

 • Méně než jednou za rok 

 • Jednou za tři měsíce 



 

 

 • Jednou za měsíc 

 • Více než jednou za týden 

19) Pozoroval/a jste během plavecké sportovní kariéry výskyt zdravotních 

 problémů v určitém období sportovní přípravy častěji? Pokud ano, v jakém 

 období nejčastěji? 

 • Ne 

 • V přípravném 

 • V předzávodním 

 • V závodním 

 • V přechodném 

20) Jaký zdravotní pohybový problém měl na Vaši plaveckou sportovní kariéru 

 největší vliv? 

 • Žádný 

 • Syndrom bolestivého ramene 

 • Bolesti zad 

 • Bolesti nártů 

 • Bolesti kloubů (kolene, lokte, kotníků) 

 • Jiné, doplňte: 

21) Absolvoval/a jste v průběhu plavecké sportovní kariéry nějakou operaci? 

 Pokud ano, doplňte jakou. 

 • Ne 

 • Ano, doplňte jakou: 

22) Domníváte se, že jste dodržoval/a po dobu Vaší plavecké sportovní kariéry 

 správnou životosprávu? 

 • Ano 

 • Spíše ano 



 

 

 • Spíše ne 

 • Ne 

23) Na jakou oblast v životosprávě jste se nejvíce zaměřoval/a? 

 • Na žádnou jsem se nezaměřoval/a 

 • Na stravování, pitný režim 

 • Na spánek 

 • Na regeneraci 

 • Jiné, doplňte: 

24) Užíval/a jste během plavecké sportovní kariéry výživové doplňky na 

 podporu zdraví? Doplňte jaké. 

 • Ne 

 • Ano, doplňte jaké: 

25) Domníváte se, že byla v tréninkovém plánu v dostatečné míře zařazena 

 regenerace? 

 • Ano 

 • Spíše ano 

 • Spíše ne 

 • Ne 

26) V jakých formách regenerace nejčastěji probíhala? 

27) Domníváte se, že měl Váš zdravotní stav v průběhu plavecké sportovní 

 kariéry souvislost s dodržováním správné životosprávy? 

 • Ano 

 • Ne 

28) Věnujete se ve svém volném čase sportu? Pokud ano, napište jakému a jak 

 často. 

 • Ne 



 

 

 • Ano, doplňte jakému a jak často: 

29) Věnujete se ve svém volném čase plavání? Pokud ano, napište jak často. 

 • Ne 

 • Ano, doplňte jak často: 

30) Napište, co byste chtěl/a k tématu plavecké sportovní kariéry a zdravotních 

 problémů v plavání případně doplnit, Váš názor, postoj, vyjádření. 

 Například: Máte pocit, že plavecký sport prospěl Vašemu zdraví, 

 domníváte se, že Váš zdravotní stav souvisí spíše s tréninkem nebo se 

 soutěžením atd. 

 

  

 

 

 

  

 


